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lego efektivigu, gi restis tamen ne voĉdo- 

nita gis nun.

Dum tiu lasta kunsido post sencesaj 

prokrastoj kiam la batalantoj preskaŭ 
malesperigis la deputitoj voĉdonis ĝin ; ĝi 

restis plenentuziasme salutita.

La entuziasmo de ĉiuj, komercistoj kaj 
oficistoj estis grandega je Ia 19 Aprilo 
kiam voĉdonis gin ankaŭ la senato. Gran

dega amaso da batalantoj, kiujn la publikaj 

tribunoj ne plu povis enhavi, atendis sur 

strato por aŭdi la rezultaton, ĉe eliro, 

cksplodcgis krioj de gojo kaj la koinerca 
ministro, S-ro M. Orleanu.kaj la senatanoj 
estis entuziasme salutitaj.

Per tiu lego, oni malpermesas la labo
ron en la privataj komercaj kaj industriaj 
institucioj, dimance kaj dum aliaj 12 fes

totagoj komence de 6 h. matene ĝis lundo 

samakore kun kelkaj esceptoj :
Notinda estas la rolo kiun ludis la aso

cio de la komercaj helpantoj, la plej forta 

faka organizajo de Rumanujo kun 29 filioj 

kiu sencese penadis kaj alvoki ĉe komuna 

batalo ĉiujn aliajn organizajojn pli mal
fortaj. Per sia .sindona prezidanto, S-ro 

Gheorghiu, gi sukcesis per grandaj kunve
noj kaj penadoj ke ne nur cn Bukureŝfo 

sed ankaŭ en la provincurboj, tiu lego estu 

efektivigita. Gi organizis gis nun kvar 
grandajn kongresojn por plibonigi la sta

ton de la rumanaj komercaj helpantoj. 

Nun gi sin proponas aliajn novajn refor

mojn tiu cele.
La lernejo por la plcnaguloj kiun gi 

fondis en 1890 bone progresas. Dum tiu 

jaro per la klopodado de la subskribinto 

kaj bonvoleco de S-ro Gheorgbiu, estis 
enkondukita ankaŭ Esperanto kiel oficiala 

kurso.
E. I. N ic o l a u .  (Del. Buka eŝt) 

Prez. de la Esp. Koni. oficist societo.

La stata administro penis diversrilate 

kontentigi la publikon. La transporto de
la negocejoj estas pli regula kaj la manko 

de vagonoj malpli sentebla.
Por la vojagantoj diversaj plibonigoj 

estis realigitaj. La kilometra tarifo estas 

0,0'i8 Sm. en Ia ki., 0,033 Sm. en II® ki. kaj

0,022 Sm. en III» ki. Sed por la longaj fra

jejoj oni aplikas pli malkaran tarifon. En 

la Sudo, oni kreis, kiel en Germanujo, 
kvarajn klasojn kun tre rabatita prezo kaj 

abonoj, kiuj permesas al kamplaboristoj 

logantaj en la urbo iri al sia laboro. La 
turistoj povas havi malkarajn abonojn por 

grandaj regionoj, laŭ la svisa modelo. I-a 

biletoj de iro-.reiro mallonge dauras sed 
konsentas rabaton da 20 gis 350/0. Eine, 

oni inaŭguris lertan sistemon de rabati»- 

letoj por la ĉefurbo. Je certaj epokoj, spe

cialaj ir- reiraj biletoj por Bomo estas ri

ceveblaj kun rabato da 750/0 kaj daŭro da

15 tagoj. Oni per tio esperas stimuli la 

vojaĝemecon de la Italoj, konigi al ili Ro

mon kaj ĉe ĉiuj pligrandigi la amon al la 
patrujo simbolata de la Eterna Urbo. Oni 

ankaŭ celis favori la komercon de Roma, 

kie la vivo multe plikarigis la lastajn 

jarojn.
La biletkontrolo estas farata ĉe la en

kaj eliro de la stacidomoj kaj en la vago

noj, sed, kvankam gia edukado plibonigas, 

la publiko, precipe triaklasa, ne ĉiam hel

pas la administron : la u ne fumu » aŭ 
n ne kraĉu » restas tro ofte litero morta.

La situacio de Ia fervojistoj estas ankaŭ 

pli bona. Tri milionoj da Sni. estis voĉdo- 

nitaj porla plialtigo de la salajroj de I’fer
vojistoj. Gi estas ankoraŭ tro malmulte (I). 

La estontaj profitoj esperigas la eblecon 

de nova plibonigo. Sed precipe la fervo

jisto vidis la plibonigon de sia morala si

tuacio : nun ŝtatolicisto, guante seriozajn 
garantiojn, li estas pli bone konsiderata 
kaj ne plu devas, kiel antaŭe, humiligi an

taŭ la klientoj de la kompanioj. Se li ĉiam 

estas gentila al ĉiuj, li scios laŭbezone 

komprenigi, ke li ne estas la servisto de la 

vojagantoj. Tiuj ĉi cetere konscias pri tiu 

nuanco kaj la transformo realigita.
Kiel oni vidas la stata ekspluatado, ve

nanta post sufiĉe malbona privata eksplua

tado, jam donis en Italujo bonajn rezulta

tojn. Sed oni ne devas forgesi, ke la ek

streme favora financa stato de la regno 

permesis cl porti la pezajn ŝargojn de la 

rcaĉeto.
E. M.

El la rumana parlamentagado. —
La lego por la dimanĉa ripozo.

Duni la lasta kunsido de rrumana par

lamento, la de longe dezirita lego por la 

dimanĉo ripozo line estis voĉdonita.
Forpasis ĝuste, dudek jaroj kiam la ko

mercaj helpantoj, sin organizante en iu 

societo komencis agitadi por akiri semaj

nan libertagon. Komence, ĉar estis taksita 
kiel utopio, ilia justa postulo, oni devis 

multege labori por veki la konscion de 

ĉiuj komercaj helpantoj kaj batali kune por 

ilia idealo. Parte ĝi efektivigis per la lego 

de 1897 kies aŭtoro, unu el la plej demo

krataj personoj kiuj ekzistis, P. L. Aurc- 
lian, restos por ĉiam en la memoro de la 

rumanaj komercaj helpantoj. Laŭ gi oni 

malpermesis la laboron en komercaj kaj 

industriaj institucioj, dimanĉe de 12 h. gis 
lundo matene kaj duni la tuta tago de di

versaj festotagoj, escepte restoracioj, apo

tekoj, alkoholvendejoj, k. a.

Kvankam grandparte kaj precipe ko

mence, ĝi ne estis sorioze respektita, gi 
alportis bonajn rezultatojn konstateblajn 

per starigo, de vesperaj kursoj por plena- 

ĝuloj, konferencoj, ekskursoj tra la lando, 

ebligantaj al la partoprenintoj koni sian 
propran patrujon, ĉar ili gis tiani ne konis 

alion ol la magazenon kie ili devis labori 

de frumatene ĝis nokte malfrue. Sed oni 
sentis la necesecon de unu tutan tago kaj 

baldaŭ ili komencis agitadi por akiri 

ankaŭ la alian duontagon, alie jani pro
mesitan. Ĉe tiu batalado partoprenis ne 

nur la komercaj helpantoj sed ankaŭ

multaj kemercistoj kiuj konvinkigis ke tia 

lego nepre estas necesa ne nur por iliaj 
dungitoj sed ankaŭ por ili mem.

La kongreso de la komercaj ĉambroj en
• 1906 diskutinte tiun demandon, voĉdonis 
por la dimanĉa ripozleĝo por tuta tago. 

Multaj grandaj komercistoj diversfakaj, 

antaŭ tri iaroj laŭ sia propa iniciato, 

interkonsente decidis fermi la magazenojn 

la (tutan dimancon somere kaj poste aliaj 
postulis la avizon de la komercaj ĉambroj 

por ke iliaj magazenoj estu fermataj di- 

manĉc dum la tuta jaro.
Spite ĉiuj tiuj deziresprimoj por ke tiu

karton; aliaj haltante en Delegit.- 

urbo, aii ne vizitas la Delegiton, aii 

vizitas la prezidanton de la (im po 

Esperantista... por peti vojaĝajn in

formojn; aliaj, anstataŭ simple skribi 

al niaj reprezentantoj por havi infor

mojn, foras multe da klopodoj ĉe 

vojaĝagentejoj. Kion diri pri la Espe

rantianoj vojagantaj sen la insigno?
S

Malgraŭ ciuj alvokoj, ili restas an

koraŭ tro multaj. Normala Esperan

tano  ne devas ekvojaĝi sen sia jarli

bro, sia membrokarto, kolekto de 

gvidfolioj kaj— oni permesu tiun sen

pagan reklamon — sen nia jurnalo, 

tre taŭga kaj ofte uzata propagandilo
* m ' * *
dum vojago. Ŝlosiloj de Cefeĉ, naci

lingvaj broŝuroj kompletigos tiun fa

cile enpoŝigeblan materialon, kiu 

devas akompani ĉiun Esperantianoj 

kiu deziras la prosperecon de sia 

Asocio.

Konsiderante la relative grandan 

nombron de la vojagantoj Esperan

tistaj, kiuj dismigrados dum tiu so

mero, ĉiu facile konvinkiĝos pri la

helpo, kiun ili povas alporti al nia 

afero, se ĉiu el ili plenumas sian de

von — kondico tiom pli facile reali

gebla, ke ĉi tie la devo koincidas 

kun la propra intereso.

La supraj rimarkoj povas saj ni kaj 

efektive estas malnovaj. Ilia plena 

apliko sole povas katizi, ke ili ne 

plu estos ripetataj.

H. H.

Lau statistiko de la Esperantista 
Centra Oficejo, la nombro de la Espe
rantaj libroj sesobligis dum 1909.

Estas anoncata esperantista ek
skurso al Danujo kaj Svedujo sub la 
aŭspicioj de U. E. A.

Oni finas la lastajn preparojn por la 
kongresoj en Augsburg, Washington 
kaj la esperanta festsemajno en Bru- 
xelles.

Ni informas niajn legantojn, ke — 
pro la Kongreso de U. E. A. en Augs
burg okazanta ĝuste je tiu dato — la 
N" de la 5a de Aŭgusto ne aperos. La 
proksima N0 aperos do la 20 m de Aŭ
gusto je ses pagoj, kun plena raporto 
pri la Augsburga} Kongresoj, Bruse

laj festoj, k. t. p.

La Esperantaj kursoj finigis, la

grupoj plejparte ĉesis kunveni, la

paroladistoj libertempas : en plena

ripozo sajnas la Esperantista agado.

Neeviteblaj rezultatoj de la somero.

i amen tiu tute erarus, kiu fidante je 

la ŝajnoj de trankvilege^ de la loka

movado, konkludus, ke ĉiu laboro 

ĉesis kaj venis la tempo por forgesi 

Esperantismon ĝis la aŭtunaj tagoj. 

Por forigi tiun dangeran iluzion, su

fiĉas legi la aliajn pagojn de ĉi tiu 

jurnalo. El tiu legado oni konstatos, 

ke se ĝi havas alian karakterbn, la 

somera laboro ne estas malpli aktiva 

ol la vintra : Unua Kongreso de 

U. E. A. en Augsburg je la fino de 

Julio, Germana Esperanto-Kongreso 

kaj Kongreso de T. E. K. A. samloke 

kaj samepoke, Esperanta Festsemajno 

en Bruselo, sesa Universala Kongreso 

en \Vashingtono, alia Esperantista 

Kongreso en Kopenhag, vojago en 

Svedujo, ne parolante pri multaj re

gionaj festoj kaj kunvenoj, atestas ke 

neniam pli ol nun sentigas la vivo- 

pleneco de nia movado.

Komprenigi la utilecon de tiuj di

versaj manifestacioj estas superflua 

tasko, lli estas la natura kaj efika 

sankcio de la vintraj kursoj kaj kun

venoj. Dum ĉi tiuj kunigis nur sam

urbanojn, la unuaj - kontaktigas di- 

versnacianojn, trudas la uzon de 

Esperanto, faras el ĝi vere vivantan 

lingvon anstataŭ ekzerca lingvo; per 

ili, pliproksimigas la rilatoj inter sa

mideanoj kaj pligrandigas la alloga 

potenco de Esperantismo.

Por ni, Esperantianoj, la somera 

agado, krom la supraj okazoj de 

reciproka amikino rkonfomaj al nia 

idealo, alportas al ni devojn, kiujn 

ni ne devas flankelasi. Cu ni vetu

ros Augsburgon aŭ Usonon, ĉu Sve

d io n  aŭ Belginon, nia devo estas 

klare formulebla : en ĉiuj okazoj ni 

uzu la servojn ile U. E. A. (.erte ne 

mankos tiuj okazoj kiam la bezono 

devigas nin uzi ilin, sed ni tro ofte 

devas konstati, ke pluraj vojagantaj 

Esperantianoj ne uzas nian Asocion 

ciufoje kiam ili povus; iuj forgesas 

kunpreni sian jarlibron kaj membro-

Preter la civilizejo : La Brazilaj
indigenoj

Je nemultaj mejloj de 1'pajldomcto kie 

mi dormis tiun nokton, rivereto marĉa 

markas la limon de la kampoj de brutedu

kado. Je la unuaj pluvoj gi lacegigis, for
mante vastan lagon kie la anasoj kunvokas 

siajn bruantajn parlamentojn. Je sekteiu- 

po, oni povas transpasi, jen nage, jen ĉe- 

valvade, sed neniu sin riskas tra tiuj mon

toj foren, misteraj vastejoj plenaj je ne

suspekteblaj dangeroj. Plie, en la altaj 

herbejoj, glitas la tremiga kapo triangula 

de 1'boao monstra, kulpa je malapero ne 

malofta de malfelica bovido aŭ de nesin

gardema muleto. Trans la rivero, estas vi

dataj kampoj largaj, arbejetoj izolataj kiel 

insuloj, kaj senfinaj marĉoj el kiuj levigas, 

eleganta, la superba maurilia.
Malproksime, je l'rando de 1'horizonto, 

montaro ekaperas. Tie logas, oni diras, 

gentoj de indigenoj forkurintaj de 1’frenezo 
mortiga de la rikoltistoj de suko de man- 

gabo. Antikve ili venis ĝis la riverego, 

kunportante vakson kaj mielon abelan, 
kiun ili interŝangis kontraŭ rozarioj kaj 

perlokoraloj je profito de la muskatoj, kiuj 
malsupreniras la riveron boate. Sed nun, 

post mortigoj pri kiuj Ia historio neniam 
estos farata senpartie, ili retroiris mal

proksimê kaj jam ne « donas parolon o 

al la blankuloj, nek eĉ al la indigenoj ali

gentaj kiuj kuragos iri cl ili. Antaŭ ol vidi 
ilin, jam aŭdigas zumantaj cn aero iliaj 

longaj sagoj kun pinto el tucum nigra sen 
harpuno, sagoj de basistoj kaj batalistoj. 
Kiam ili foriras, ili ekbruligas la arbaron, 

kaj de malproksime vidigas altaj kolonoj 

el fumajo nigra, levigantaj en 1'aero kvieta 

kiel funebra signo de malamikeco.
Al kiu doni la kulpon? por iuj, la arba

rano estas sangavida besto kun homa 

vizago kiun oni devas neniigi per ĉiuj ri

medoj, eĉ veneno; por aliaj, li estas la 

enkorpigo de Ciaj virtoj, estajo natura, 

ankoraŭ ne malbonigita de Ia civilizeco, 
kaj la sola kulpulo estas Ia kruela kaj avida 

koloniiganto, kiu venas ilin malvirtigi kaj 

mortigi.

Tre certe la popolaro « civilizata » kiu 

, senpere estas je kontakto de 1'indiĝeno, ne 
konsistas el la elektitaro de Ia homaro. 
Sed, je tiuj solejoj, la valortabelo, de 

Nietzsche, aŭ pli klare la takso de Hakloj 
estas ja malsimila de tiu kiun ni kutimas. 

El la homoj kiuj ĉirkaŭas min je tiu ĉi mo
mento, personoj je aspekto fidinda kaj al 
kiuj mi sufice konfidas, neniu havas manojn 

purajn je homa sango. Tiu, min maljuna, 
estis kuraĝulo kiu faligis, ponarde aŭ pafe, 
pli ol unu kontraŭŭlon; tiu ĉi juna morti
gis la edzinon ; tiu alia ankaŭ, kaj plie file
ton deksesjavan; la malplej kulpa estas 

tiu grasulo je aspekto bonaĉa : li nur... 
kastrigis bofilon kiu, ne satigita de Ia filino, 

tusis la nevinojn. Kutimanta fari la saman 

operacion pri centoj da bovidoj kaj Cee
lidoj, li ne havis malfacilon gin efektivigi

SOCIA VIVO

JUHO

La fervojoj en Italujo.
Konsekvencoj de ilia ŝtatigo (I).

Oni scias, ke la fervojoj Italaj, antaŭe 
apartcnajo de diversaj kompanioj, estis 
reaĉetitaj de la stato. Tio ĉi estis peza he
redaje, ĉar unu cl la tiuj kompanioj estis 

en plena malorganizo kaj aliaj, sub la mi
naco de 1'reaĉeto, estis malbone prizor

gataj la materialon. Komence, la oficis

taro estis nur duonkontenta pri Ia nova 

legaro. La publiko pli kaj pli plendis pro 

la prokrasto de 1’vagonaroj kaj malpura 

stato de la vagonoj, precipe triaklasaj, 
kien la pluvo kaj akra fumo sinsekve pe

netradis tra la muroj. La lokomotivoj kaj 

ncgocvagonoj mankis guste kiam plipros- 

peris la komerco kaj industrio: tiu manko 

estis precipe sentebla dum la Milana Ek

spozicio de 19«I6. Resume, de 1906 gis 1907, 
la Italaj fervojoj suferis veran krizon, pli

gravigan de la neeviteblaj malfaciloj 
sekve de Sango de ekspluatistaro.

Nuntempe, la plej malfacila periodo pa
sis; la krizo esti forigita, dankal Ia ener

giaj penoj de Ia fervojarestro kaj minis
troj de publikaj laboroj, kiuj kun la helpo 
de agemaj spertaj kunlaborantoj, sente

ble plibonigis la malfacilan situacion la

sitan al ili.
La ministraro Fortis (1905-1906) kredis, 

ke ĝi povas rezervi la mendojn de mate

rialo al la industrio Ilala kaj intencis kon
tentigi la plej urgajn bezonojn per kredito 

da 40.200.000 Sin., sed oni devis ne nur 

aĉeti novajn vagonojn kaj lokomotivojn, 
sed ankaŭ plene rekonstrui stacidomojn. 

I-a Parlamento voĉdonis prunton da 600 
milionoj da Sm. Nur cn 1908, 6.000 vago

noj estis menditaj, el pluraj landoj por ke 
la livero estu pli rapida. En la sarna mo

mento, novaj unuaklasaj vagonoj, luksegaj, 
estis inaugurita] ĉe la linio Romo-Napolo. 

La lastaj vagonoj de dua kaj tria klaso 

estas kontentigaj. Novaj lokomotivoj «Ie 

Germana konstruo estis liveritaj : unu sola 
masino permesas treni 15 vagonojn ĉe Ia 

plej fortaj deklivoj, dum antaue du estis 

necesaj. Tial malaperis unu el la ĉefaj 

kauzoj de prokrasto, kiu tre senteble 
malgrandigis.

Homara Dataro

(i) La salajroj de Ia malaltaj oficistoj, por tre 
klopod Lga servo, eslas ofie ridindaj, l-a resan

igistoj komence ricevas lage 72 Sd. La plikarigo 
de la vivo montras ia urbecon de la sa laj rabigo : 

grava problemo, ĉar ia malkontentigo ue la 

oficistaro kreskas.(i) lsa A finale* de la Regi e directe
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•SO. I .'KVIS. — Pupo Klementa V-a transportas

la sao k ta n sidejon en Avignon.

Ml. 1794. — Mortas filozofo Diderot* fon

dinto de Ia Enciklopedio, — 1 8 3 2 .  Mortas ger
rnana novelisto lloffmann.

A. Teujsi.

Lia p a k to j
12 Junio. — C a l a is . — La submara «ipo 

Pluviose estas komplete starigita je Ia suprajo 
de la maro kaj kondukila en la havenon.

iri, M adu i oo. — Malfermo de la Deputataro.

Buuksflu». — I na liguro de la ekspozicio de 

antikva belga arto. > .

1 8 .  N o v a j o u k o . — Elsipigo de l a  eksprezi

danto de I'sono,Teodoro Roosevell.

20. Londono. — Solena rememorigo de la 

jarcenta festo de la primitiva religia metodismo.

R o i  k n . —  K o m e nc ig as  Ia g rand a  av iada  se

majno. * / * ' ?
&J. ( Iai.ais. — Solena enterigiro al la vikti

moj de Ia submarAipo Pluvinte.
IVI a d  h id o . — Mortas dramverkisto Rikardo de 

la Vaga.

AiiKimi*. -r* I*» kauonsipo de Portugallando, 

Libera! cktuAogas rifon kaj subakvigas.
i>\, Toktono. -*• Mortas monaho, frato MU 

helo el Carbona!*» apostola prefekto de Eritrea 

Kolonio.

95, Homo. — Deputataro asignos 4 milionojn 

da spesmiloj por la aera Alparo.

Sifi. L is b o n o . Tcxeira de Louza akceptas 

starigi novan ministraron.
A. T KUJ KI.

TRA LA MONDO
K e l k a j  U s o n a j  U r b o j

1’sono prezentas multajn interesajn vi
dajoj n por la vojaĝanto. Malmultaj perso

noj el aliaj landoj de la mondo komprenas 
lu grandecon de la landon rilate al longeco 

kaj largeco, favora situacio, aii naturaj ri
medoj. Rstas 4.429 km de la maro Atlan

tika al la maro Pacifika, kaj de la suda llmo 

estas 2.(510 km. I-a marobordo estas

35.000 Ijtti. longa.
Kn la kvar limoj de Usono, nekalkulante 

Alaska, Porto Hico (Porto Hiko), Hadali 
kaj la Philippinus (la Insuloj Filipinaj), oni 

povus fari 225.81 landojn de la grandeco de 

Svisujo; aŭ oni povus fari92,01 landojn jo 

la grandeco de Italujo; aii 18,24 landojn je 
hi grandeco «le Hispanujo. Kn Usono oni 

povas trovi preskaŭ ('ian klimaton, dian 

teron, tian vegetman, dian mineralan pro

dukton kaj dian popolon.
Dum la estanta somero multe da Espe

rantistoj de Kŭropo kajaliaj landoj Reestos 

la Sesan kongreson de \Vasliington, kaj 
multaj el • lli vizitos aliajn urbojn en 

Orienta Usono. Por ke illi povu lerni pri 

kelkaj el la urboj antan ol ili vizitos 

I sonon, Jen estas notoj pri kelkaj el la plej 

interesaj vidajoj en la urboj kiujn la voja

gantoj eble vizitos.

NEW-YOHK (Nov-Jorko).
Multaj Esperantistoj kiuj veturos el Eŭ

ropo en Usonon alvenos tra Nov-Jorko, 

la plej grantia urbo en la nova mondo 

kun 4.014.304 logantoj.

Kiam oni traveturas per sipo la havenegon
de Nov-Jorko kaj proksimigas al la urbo 

la fremduloj vidas sur insulo en la have
nejo statuego!!, nomatan « Statuo de Libe

reco » Francujo donis «in al Uso u o, kaj 

oni konstruis gin on 1886. La vizago estas 

turnata al la maro kaj la dekstra brako 
alte tenas tordon, fti estas la simbolo «le 

libereco lumiganta la mondon. La pezo de 

ia statuo estas 205.000 kigi'. Kvardek per

sonoj povas stari en la kapo kaj la tordo 
tenas dekdu personojn- Estas 154 stupoj de 

la piedestalo al la kapo, kaj lu tupareto 
tra la dekstra brako havas 54 stupojn. La 

alteco de la fundamento al la tordo estas • 

47 metroj. La fundamento ile la piedestalo 
al la tordo estas 02 metroj, La longeco de 

la mano estas 4,00 ra. La longeco de la 

montra fingro estas 2,40 ra., kaj la ungo

0,32 ju. La largeco je ia migo estas 0,25 ni. 
La longeco tra la okuloj estas 0,75 ni. kaj 
la longeco de la nazo estas 1,35 m. De la 

kapo oni povas vidi bonege la urbojn Nov- 

Jorko, Jorsey Ctty, Haboken, kaj aliaj, kaj 

la havenon de Nov-Jorko.

Apud I» « Statuo Ue Libereco» eatas Igite 
Islami kie oni tenas ĉiujn cnmigrantantojn 

triaklasaj» (Uaj kelkaj unua-kaj duaklasajn 
enmigrantojn se lu registaro deziras zorge 

ekzameni ilin) ĝis la registaro ekzamenos 

ilin kaj konstatos kejli plenumas la postu

lojn de la lego pri enmigrado- Dekstre kaj
maldekstre kiei oni enveturas la havenon 

estas fortikigoj, sed oni de la Sipo ne 

povas vidi multe da ili.
Kiam oni alproksimigas al la urbo Ia unua 

vidajo estas la altegaj konstruajoj. Multe 

da ili bavas de 15 gis 25 dogoj kaj kelkaj 
el ili havas .'IO, kaj ed 40 dagojn de alteco. 

Eble la Sipo veturos en la Nordan aŭ 
Hudson riveron al la enSIpicejo aii de 

Nov-Jorko aŭ tinus Ia rivero de Hobokon 

aŭ Jersev City, kvankam kelkaj Alpoj ve

turas en la East River (fca Orientan ni

velon) kaj rnSipiflas de la orienta flanko 
de Nov-Jorko aŭ de Brooklyn trans la ri
vero de Nov-Jorko, (Brooklyn estas efek

tive kvartalo de Nov-Jorko).
Nov-Jorko estas tre kosmopolita. Logas 

tie nombro de Irlandoj duobla ol en Dublin; 

nombro de Germanaj duono kiel logas en 

Berlino ; 100,000 Germanoj idi multe ol 
Io&is en Hamburgo, kaj plimulte da Italoj 

ol logas en Firenzo. Oni diras ke unu el 

diuj kvar personoj renkontatoj en la Mall
igitan kvartalo de Nov-Jorko estas Hebreo 

(Manhattan estas la defa negoca kvartalo de 

Nov-Jorko), Unu konata Hebreo diris ke 
post kiam la Romanoj detruis Jerusalemon

tiom da Hebreoj neniam logis en unu urho

kiel en Nov-Jorko.
La vivo en Nov-Jorko estas piegeco kaj

movado. La homoj rapidas tien kaj reen. 

Ofte Europanoj kaj alilandanoj konfu

zigas kiam ili unue alvenas en Nov-Jorkon.

Estas neeble en tiu mallonga rakonto 

skribi detale pri la multaj interesaj lokoj 

kaj vidajoj en Nov-Jorko. Ankaŭ ne estas 

la spaco tie di por priskribi detale ia staci

domojn la fervojojn, ŝipojn k. t. p. La Es

perantistoj renkontos samideanojn de la 
Alpoj se ili skribos antaŭe al la Kongresa 

Komitato kaj sciigos ilin pri tiaj aferoj. 

Informa olicejo por geesperantistoj tro

vigos ĉc la Hcrad Square Hotel apud 

liroadway (34 th street and Broadway). 
Oni alvenas al ĝi per la alta fervojo aŭ 

la subterafervojo. Deiru de la vagonaro ĉe 

33 a strato stacio.

La pli granda parto de Nov-Jorko estas 
insulego]. Se oni volas ŝipvcturi ĉirkaŭ Ia 

urbo oni povas fari Hon por 2 La voja
goj) komencas ĉe <* Battery Point » ĉiutage 

je IO h. 30 mat kaj 2  h. 30 ptm. Estas bela , 

vojageto de du horoj kaj duono. La « Broo- 

klin Bridge » (Pontego de Brooklyn) estas 
pontego apud Batterv Point. La konstruado 

dauris dektri jarojn kaj la kosto estis

32,000,000 sm. Pli multe ol 100,000 homoj 

trairos la pontegon ĉiutage. La pontego 

kunigas Ia Manhattan kaj Brooklyn kvar
talojn de Nov-Jorko. Post 1878 kiam oni 

finis la konstruadon de la pontego, oni 
konstruis kelkajn aliajn pontegojn similajn 

trans la «East Hiver» (la rivero Orienta). 
Estas ankaŭ subfervojo por vagonaroj sub 

la rivero Orienta. Ne estas pontegoj super 

la Hudson aŭ Norda rivero sed estas 

kelkaj subtervojoj por vagonaroj.
La amuzoj de Nov-Jorko estas multaj; 

estas preskaŭ kvindek teatroj. Ankan estas 
muzikejoj, paradejoj, muzeoj, parkoj, 

k. t. p.
fca. muzeo de arto ĉc la orienta flanko «le 

la « Centra! Park » (Centra Parko) je 8-a 
strato enhavas multe da belaj pentrajoj, 

skulptajoj, statuoj, antikvajoj, potfara
don}, k. t. p. Enlaso estas senkosta es
cepte lunde. Interesa muzeo por vizitantoj 

estas Amerika Muzo «le Naturscienco de 
«Manhattan Square». Tie estas bestoj kaj 

birdoj jo diuj specoj de diuj landoj. La 

«Centra] Park» estas grandega parko en 

la urbo. Estas tie belaj herbejoj, aleoj, 
vojoj, vojetoj, terasoj, lago, antikva obe

lisko de Egiptujo, bestejo, k. t. p. « Bronx 

Park » (I-a Parko Bronka) estas pli gran

tia ol Central Park. Tie eslas grandega 

bestejo kle oni havas preskaŭ ĉiujn specojn 
de besto kaj birdo de la tuta mondo. 

Hivcrslde Park estas sur la bordo de la 

Hudson rivero kaj de gi oni'povas havi 

bonan vidadon je la rivero. Tie estas la 

tombo de eksprezidanto Grant, kiu estas 

ankaŭ granda Usona generalo. Apud la 

parko kaj vojego estas la konstruajoj de la 
Universitato Kolumbia.

El la stratoj de Nov-Jorko la plej bone 
konataj estas « Broadway » «r Firth avenue », 

kaj « \Vall street ». Broadway estas la strato 

de negocoj; Wall street strato de financoj 

kaj la financa centro de Usono; kaj Flfth 
avenue la strato de la geriduloj. Ankan 

estas tie la katedralo katolika kaj aliaj 

pregejoj. Estas en Nov-Jorko 400 pregejoj. 

Oni povas trovi dian religian kredon. La 

Katolikoj povas trovi multe da pregejoj kaj 

la grandegan katedralon sur Fifth avenue, 

Chi sekto de Ia Protestanta eklezio havas 

pregejojn. \.a Hebreoj havas kelkajn sina
gogojn, kaj estas multaj aliaj religiaj,filan

tropia asocioj kaj multaj hospitaloj.

Nov-Jorko havas bonan publikan ler

nejan sistemon Ciu knabo kaj diii knabino, 

rida au malrida, povas studi en la liberaj 

lernejoj. Estas ankaŭ kelkaj altaj lernejoj, 

la universatato «le la urbo de Nov-Jorko 

kaj la universitato Kolumbia kaj multe da 
lernejoj de arto, lego, medicino, bibliotekoj 

k. t. p-

Aliaj Urboj.
JEHSEY C1TY. - Jersev City, estas 

trans la Hudson .rivero de Nov-Jorko 

en la Stato Ne\v Jersey; 250,000 logantoj.
Mulle da personoj kiuj laboras en Nov- 

Jorko logas en Jcrsey Clty.
Estas kelkaj vojoj «le Nov-Jorko al Vg- 

ŝingtono. Oni povas veturi per sipo laŭ la 

marbordo, afi per fervojoj. Eble la plej 
multaj fremduloj preferos veturi fervoje, 

dai’ gi estus pli rapida ol Aipo kaj oni 

havas pli bonan okazon vidi la landon. 

Estas dirkaŭ 360 km. de Nov-Jorko al Va- 

ŝingtono kaj estas du defaj fervojoj inter 

la [du urboj: la « Pennsylvanla R.R.» (La 

fervojoj Pensilvania) kaj la «Boj ai Blue 
Line» (la rega blua linio). La vagonaroj de 

la lasta deiras de Ĵcrsey City per la vojo 

de Ja « Central Hadroni! of New Jersev » 
(I-a Centra Fervojo «le New Jersey). Jen 

estas kelkaj cl Ia pil grandaj urboj inter 

Nov-Jorko kaj Jersey Citv kaj Vuŝingtono.

NEWAHK. — Ncwark 14 km. de Nov-
•

Jorko sur fervojo Pcnnsvlvania havas prok

simume 350,000 logantojn. Oni fabrikas 

multe de juvelajoj, ledajoj kaj aliaj fabri- 

kajoj. Multe da popoloj logas en Ncvvark 

kaj laboras en Nov-Jorko.

ELIZABETH. — Elizabeth, 22 km. de 
Nov-Jorko havas 70,000 logantojn. La fabri

kejo de Ia Stelula Kompanio de Singer 

estas tie di. ĉirkaŭ 8,000 personoj laboras 
por la kompanio. Oni ankaŭ fabrikas de 

Elizabeth multe da allaj fabrikadoj. Unu cl 
la defaj rafinejoj «le ia « Standardon Com- 

pany » estas tle.
TRENTON. — Trenton, la defurbo de la 

Stato New Jersey havas BMI,OOO logantojn. 

Eslas tie die mulle «la potfarejoj kaj oni 

faras multajn aliajn fabrikadojn.
PHILADELPHIA. — Philadelphia estas 

grandega urbo proksiniume meze inter 

Nov-Jorko kaj Vaŝingtono, kun 1,545,000 
logantoj kaj estas la tria urbo laŭ grandeco 
en Usono. Estis la defurbo de Usono de

1790 al IKOO kaj de la Stato Pennsylvanin 

gis 1870. Gi estas centro de granda ko

merco enlanda, marborda kaj eksterlanda. 

Gi ne estas de la inaro seri sur granda 
rivero (Dohvare) kiu fluas al la maro. Phi- 

ladelphia estas interesa urbo historie, fon
dita de William Peno, de kiu la Stato eslis 

nomita, je 1082 (Pensilvania signifas <> La 
Arbaroj de Perni) Tiu dato ne estas mal

nova en Eŭropa historio sed en Usona his

torio estas tre frua. En Philadelphia, la
Amerikaj kolonioj starigis sian sendepen

decon de Anglujo. Oni povas viziti «Inde
pendence Hall» (La ĉambrego de Sende

pendeco) je la norda flanko de <• Indepen

dence Square «. Antaŭ ol Usono estis fon
dita la konstruajo estis la Statodomo de la 

provinco Pcnnsvlvania. La fruaj kongresoj 
«le la Amerikaj kolonioj eslis kunvokitaj 
tie, kaj tie oni preparis por la milito «le 

la revolucio. Tie oni povas vidi <• Liberty 
Bell» (fca sonorilo «le libereco) kiu so

noris kiam la kongreso anoncis ke la Ame

rikajn koloniojn oni konvokis en «Carpen- 

ter’s Hall» (fca ĉambrego de Carpentcr) 

alia historia konstruajo. Tie la unuajn pa
sojn al libereco oni faris, kiuj fruktople- 
nigis en la Independence Hall. Rstas en la 
urbo multe da aliaj historiaj vidajoj.

Philadelphia estas sur la riveroj Dele- 

warc kaj Sciiuykill. Estas granda marha

veno kaj tie estas multe da negoco. La post
oficejo estas unu cl Ia plej bonaj en Usono. 

La impostejo estas konstruita laŭ la modelo 

de Ia Partenono en Ateno. Estas de Phila

delphia monofarejo, multaj publikaj biblio
tekoj kaj artmuzeoj. Estas dekses parkoj 

en la urbo. La parko Fairmount, estas unu 

el la plej grandaj en la mondo. Esias en 

Philadelphia kelkaj grandaj kolegioj kaj 
universitatoj. La nombro kaj grandeco de 

la medicinaj lernejoj faras Philadelphia 
unii el la grandaj medicinaj centroj de la 

mondo. Philadelphia enhavas grandajn 

fabrikejojn de lokomotivoj, maŝinoj, Anu- 

rajoj, sukerrafinejoj n, k. t. p.

BALTIMORE. — Baltimore, la defurbo 

de la Stato Malflami (Meriland"), estas 

sur la rivero Patapsco. Gi havas vastan 

havenon sufiĉan por la plej grandaj Alpoj.

Oni negocas multe jegrcno kaj Baltimore 
estas unu el la grandaj centroj por faruno 

en la mondo. Estas la defa Usona centro 

por tabako. Baltimore havas kvar univer

sitatojn, kelkajn kolegiojn, multajn lerne
jojn, kelkajn teatrajn k. t. p. Logas tie
650,000 personoj.

Apud Baltimore estas la urbo Annapolis 

kie estas Ia Usona Mara lernejo, La Atato 

Marliani! permesas la lernadon de Espe
ranto en la lernejoj-

La urboj priskribitaj supre estas la plej 
grandaj cl tiuj kiujn oni eble trapasas kiam 

oni veturas de Nov-Jorko al Vaŝingtono. 

Eslas multe da urboj en Orienta Usono 

kiujn mi ne povas ed nomi tie, kaj cii Meza 

Usono, Suda Usono kaj Okcidenta Usono 
estas inuite «la interesaj vidajoj, sed eble 

nur malmultaj Europanoj Kongresanoj vi
zitos ilin dai- ili estas malproksimaj. Clli- 

cago la dua urbo en Usono rilate al gran
deco estas en la norda kaj meza parto «le 
Usono. A n t? ii cent jaroj logis tie nur 

kelkaj personoj kaj eslis tie nur dudeko da 

domoj. Logas tie nuntempe 2,610,000 homoj 

Chicago estas proksimunie OOO mejloj de 

Nov-Jorko. Boston, kun 029,478 logantoj la 
Cefa urbo de la parto de Usono nomata 

Nov England (Nov-Anglujo) estas 320 km. 
nordorienta de Mov-Jorko.

Eble kelkaj kongresanoj vizitos la mirin
dajn Niagara Palis (fca akvofaloj de Nia

gara). La Niagara rivero filias de la lago 

Eine al la Iago Ontario, du cl la gran
degaj lagoj de Nord-Ameriko. La malsu

preniro de unu lago al la alia estas 100 ni. 
Estas du faloj formalaj de«Goat Islando, 

kiu signifas kapro, nomataj la Amerikaj 

Faloj kaj la Kanadoj Faloj. La Kanadaj 

Faloj estas 270 m. largaj kaj 16 ii», altaj. 
La Amerikaj Faloj estas nur 180 ni. largaj 

sed 3m. pli altaj ol la Kanadaj. La faloj 

estas unu cl la mirindajoj iie Ameriko kaj 

vizitantoj iras de malproksimuloj urboj 

kaj landoj por vidi ilin. Estas dekdu-hora 
veturo de Nov-Jorko kaj la kosto de eks

kursa bileto estas ĉirkaii 20 sin. de Nov- 
Jorko.

Jeti estas nur ekvido de la multaj urboj 

kaj vidajoj kltijnla kongresanoj «le Europo 

vidos. Geesperantistoj renkontos la frem

dajn delegatojn ĉe la Aipo ĉe Nov-Jorko 
kaj gojege rospomlos al dcmamloj pri 

Usono. Jen estas nur skizo de kelkaj vi
dajoj.

Ameriko esperas bonveni grandan nom

bron de geesperantistoj el multaj landoj 

ĉc VaAingtono, kaj garantias bonan tempon 
por ĉiuj, kiuj venos al La Sesa-

H o li. ini> B h v a n t  M oon  k.

(Del. Elizabeth)
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Ĵj-20 Augusto. — Washington

La Kongresa Semajno

Sabalo. — Kvankam la Kongreso meni ne 
komencigos gis la 15-a de aŭgusto, Ia Komitato 

esperas ke ĉiu kongresano alvenos al VVashing- 

ton kaj registros ĉe la akceptejo ne pli malfrue 

ol sabaton posttagmeze. Ĉiuj povas tiel senpene 

trovi siajn logejoj n kaj partopreni en la unua 

nesolena festo. Je la sesa la kongresanoj iros al 

la unua maligo ĉe la Centra Mangujo kie ĉiu

tage en la daŭro de la vespcrmango estos aŭ- 

data muziko, paroladetoj, k. t. p. Vespere je la 

oka okazos a n taii kongresa akceptado. Tiam ĉiu 
kongresano povas konatigi unu kuu Ui alia kaj 

premi la manon de Doktoro Zamenhof. Muziko 
kaj paroladetoj estos aldonataj al la plezuroj de 
la vespero.

Dimanco. — Malene diservoj. La Komitato 
petas ĉiun pastron, kiu venos kaj volas parto

preni, ke li tuj skribu al Ia Sekretario, nomante 

sian eklezion. Pregejoj, predikantoj, k. t. p., 

estos anoncataj sur la difinita programo. Post

tagmeze oni povos viziti vidindajojn de la urbo. 

Vespere koncerto. La partoprenantoj estos Kap,- 
istoj tiulandaj. Senpaga eniro por kongresanoj.

Lunda. — Malene 0 Ii. okazos la kunvenoj 
por nomi naciajn delegitojn. Salutaj paroladoj 

je la malferma kunsido. La Prezidinto de la 

Kvina malfermos la Sesan, transdonante la pre

zidantecon al la prezidonto. La ĉiujara parolado 

de Doktoro Zamenhof postvenos, dum ĉiu Ksp.- 
isto atente aŭsknitos al liaj vorloj.

Vespere, je 7 li. J/2 oui veturos, guante

Ia lunbrilon Icaj Esperantan tni er jfi roladon. 

Iau la bela Potomac Rivero sur specialo elek

tita vaporlipo. Por ĉi tiu ekskurso ĉiu kon

gresano povos senpage ricevi bileton ĉe la ak
ceptejo. Surŝipe oui havos muzikon, dancadon, 

ma ugajoj n, trinkejojn, k. t. p.

Mardo. — Matene komencigos bi kunvenaj 
de la Lingva Komitato kaj specialistaj konve
noj. hlde generala kunsido de la Kongreso an
kaŭ okazos.

Je la dekunua ĉiuj iros per tramvojo al la 

Akvofalo de la Potomaka Rivero. Ciu, kiu ba

vas biletojn por la tuta semajno ĉe la Centra 

Mangejo partoprenos senpage en la tifta ekster
doma tagmango. Ĉiu alia povos aĉeti specialan 
bileton po I Sm. ĉe Ia akceptejo.

\ espere okazos unu el la plej interesplenaj 
«feroj rle la semajno. Estos prezentata la plej 
unika afero iam entreprenita en la teatrajn mon

do. Ni ne nur havos (kiel je antaŭaj kongresoj) 

tre bonan vcrkaĵon bone ludatan de lertaj akto

roj, sed la teatro kaj la scenejo estos kiel eble 
plej pitoreskaj kaj Ianaturaj, tial ke Patrino 

Naturo mem ilin kreis. Oni prezentos la ludon 

sub neniu plafono krom la ĉielo. La artplena 

kvazaŭa scenejo havos neniun «cenomanan 

krom aro da belaj arboj kaj arbetoj. Tie sen io 

ajn artefarita, escepte de la lumoj kaj la segoj 

por le ĉeestantoj, oni prezentos la carman ar

li iran teatrajon « Kiel Plaĉas al Vi » (As You 
Like U) de Shakespeare, speciale tradukitan pol
la Sesa. La ludantaro estos le bone konataj 

« Mickman Players ». Biletoj po I Sm.

Merkredo. — Dum la mateno okazos kunve

noj de la Internacia Financa Konsilantaro, 

Internacia Scienca Asocio, kaj generala kunsido 
de Ia Kongreso.
Posttagmeze ekskurso per vaporlipo al Mount 

Vernon kie estas la malnova hejmo kaj bieno 

de Georgo \Vashington. Cio ĉie estas kiel eble 

plej same arangita kiel dum li vivis, kaj oni 
povas nun vidi la simplan, tamen belan vivma
nieron de lia tempo en la tiam preskaŭ sovaga 

lando, (li tiu ekskurso kostos 87 Sd.

Vespere la kongresanoj havos la malofte do
nitan bonSanĉon eniri I n novan Internacian Ofi
cejon de la Amerikaj Respublikoj, ĉi estas 

konstruita por Centra Oficejo, aŭ kvazaŭ Ka

pitolo, de ĉiuj respublikoj de Norda kaj Suda 
Amerikoj. Kn ĉi tiu belega nova konstruajo,ofte 
nomata Ia « Pa n-Amencan Palace of Peace »

(Amerika Palaco de Paco), S-ro John Bar
rett, prezidanto de la Esperantista Asocio de 
Norda Ameriko kaj Direktoro de la « Internatio

na! Bureau of the American Republics » donos 

akceptadon je la honoro de Doktoro Zamenhof 

kaj Ia kongresanoj. Post la akceptado oni dis

donos al la sukcesaj konkurantoj la premiojn de 
la Literatura Konkurso,

Jaŭdo. — Matene okazos kunvenoj de U.E. A. 

kaj de specialistaj asocioj. Posttagmeze oni 
ĉcestos basbalan konkurson de la « American 

Base Ball League». Porla kongresanoj kaj spe

ciale por la alilanduloj kiuj ne konas la sporton, 

oui preparas libreton pri la reguloj, k. t. p. Eĉ 
se oni ne deziras ekkoni la sporton mem, estos 

interese rigardi la milojn da Us.maj ĉcestAiitoj 

kaj konstati ilian £HĴan entuziasmon je ĉi tiu 
sporto. Vespere kelkaj paroladoj pri diver

saj gravaj temoj, kaj pri iuj interesaj lokoj en 

li mondo.  ̂  ̂; * 'J
Vendredo. — Matene pluaj specialistaj kun

sidoj kaj ankaŭ generala kunsido.

Posttagmeze la kongresanoj povoa viziti vi

dindajn de la urbo. La Komitato ankaŭ espe

ras anonci akceptadon al la kongresanoj ĉe la 
« Blanka Domo » (l-ogejo dr la Prezidanto de 

Usono), sed gis nun Prezidanto Tali ue decidis 

ĉu li povos reveni al VVaahington aŭ ne. Ves

pere okazos la Internacia Balo, ĉia ni unu el la 
plej interesaj aferoj de kongresa semajno, ĉiu 

alilandulo estas urge petata porti la vestajon 

de sia propra lando aŭ provinco. Krom la inter

nacie konataj valsoj kaj dii teni poj, la dancordo 
enhavos la « Virginia Hcei Lancers », k. t. p. 

Aldone kelkaj Filipinoj dancos karakterizan Fi
lipinan dancon arangita!! de Sinjoroj Mariano V. 

Osmena kaj Domiciano J. Sandoval.

Sabalo. — Matene la kongresanoj kunvenos 

je I) h. por la finaj laboraj kunsidoj de la di

versaj specialistaj kunvenoj. Je la deka la lasta 
labora kunsido. Poste lasta komuna mango de 

la neforgesebla semajno.

Je U dua la Sesanoj ku liveros por la solena 

ferma kunsido, I«a invitantoj al estontaj kongre

soj metos antaŭ la kongreso la argumentojn kial 

Ia altirejoj de iliaj propra lando kaj urbo estas 

plej allogaj. Poste sekvos la finaj oficialaj paro

ladoj.

Titristaj automobiloj.
En Wa8hington eslas multaj grandaj aŭto

mobiloj sur kiuj oni povas tre bone viziti la di

versajn kvartalojn de la urbo. La Komitato faris 

kun unu kompanio specialajn arangojn por la 

portado de kongresanoj. Dum la kongresa se
majno ĉi tiu kompanio havos sur siaj aŭtomo

biloj Esperantistajn paroladistojn, kaj la kon
gresanoj povos aĉeli biletojn ĉe la akceptejo je

20 o/o. . .

Policanoj.
Aro da Esp.-islaj policanoj zorgos pri la ĉees

tantoj ĉc la Sesa. Hi nun fervore studas la ling

von, kaj la Policestro jam gentile promesi» ke 
li metos ilia je la dispono de la Komitato dum 

Ia kongresa semajno.

('.enira mangoj o.
Dum Ia kongresa semajno estos («entra Man

gejo, kie ĉiuj kongresanoj povos kune maligi 

kaj tiel pli gui la semajnon sentante vere ke ili 

estas « unu granda familio a» La unua mango

jestos la vespere, la 13 PŬffus(o, kaj la lasta cstos 

la 9IK La tagmeza mango je mardo estos eks
terdoma, ĉe la bela akvofalo de la Potomaka Ri
vero. Bileto por 81 mangoj ĉc la centra man

gejo kostos al kongresanoj 14 Sm. Bileto por 

malpli ol sep tagoj, $2j00 Uige. Biletoj por la sep 

vespermangon kaj sep Ugma ngoj Vi Sm. Bileto 
por nur sep vespermangon 8 Sni., por n u r  

sep tagmezaj mangoj kostos ti Km., por nu r 

sep matenmangoj ti Sm. So oui deziras parto

preni nur en la « piknika luolo » je mardo, spe

ciala bileto por ci tio I Sm. ,

Dum ĉiu mango prezidos iu bone konata Es
perantisto, kaj mallonga programo de kantado, 

deklamado, k. t. p., estas aranga!a. Nepre la 

mangoj ĉe la Centra Mangejo estos neforgese

blaj aferoj de la semajno. Se tro multaj venos 
por sidi en la centra mangejo, la Komitato kom

preneble donos la lokojn al liuj, kiuj unue aĉe- 

ios biletojn. Se oni sufiĉe frue scios kiom venos, 

sendu lie sufiĉe da lokoj estos arangitaj.

Logado.
Kn bonaj hoteloj la Komitato arangis por Spe

cialaj prezoj, kiuj estas proksimume la duono 
de la ordinaraj prezoj en la samaj hoteloj. La 

ĉambroj por unu persono kostos al kongresano 

2 Sm., 1,25 Sni., au 4 tago. Cambroj por du 
personoj \ Sin., 6 Sm. aŭ H Sm. tage.
La komitato ankaŭ havos bonajn Cambrojn 

en pensionojn kaj logejoj, kiuj kostos al la kon

gresanoj 8 Sm. semajne, se oni sufiĉe frue scii
gos la Sekretarion.

La vojago al \Va»hinglon.
Ciu Eŭropano, kiu intencas partopreni en la

Sesa, devas tuj sciigi la Esperantistan Centran

Oficejon, .>1, rue de Clichy, Parizo, Francujo. De 

liu oficejo oni ricevos ĉia n informon pri la vojago 
<!<* Lumpo al Ameriko. Eu Nov-Jorko, kim hi
plimulto sendube alanos kelkajn tagojo nn i a ŭ  

la Kongreso, la hotelo <. Herald Stjuare Holel », 

ĉe la angulo de 8i-a strato kaj Broadway, estas 

elektita por esti rendevuo por Esperantistoj cl 
la orienta parto de Ameriko kaj por alilanduloj. 

La ordinara prezo por ĉambro en ĉi tiu hotelo 
eslas 3 Sni. tage. Al kongresanoj, kiuj montros 

siajn kongrcskartojn, ĉi tiu hotelo donos raba
ton da li» o/o aŭ kiam ili cstos venantaj al la 

Kongreso afi kiam ili cstos reirantaj al siaj 
hejmoj.

Kelkaj ci la Amerikaj fervojoj donos rabaton. 
La fervojoj en Ia « Trunk Line Association » 

(kiu enhavas ĉiun fervojon norde gis Kanado, 

okcidente gis Ohio, oriente gis Nov-Anglujo, 
kaj sude preskaŭ gis Norda Karolino), la fcr- 

V()j°j en la « Nov England Passenger Associa

tion » (kiu enhavas ĉiun fervojon en la Statoj 

New Ilampshire, Vermont, Massachusctts, Rhode 
Island, Connecticut) kaj la fervojoj en la « Cen

tral Passenger Association » (kiu enhavas la 

fervojojn okcidente gis Iowa) jam konsentis 

doni rabaton laŭ la n Certificate Plan o (Alesia 
Plano). Oni pagos por la bileto al VVashington 
la ordinaran prezon, kaj samtempe devos peti de 

la biletvendisto ateston (cervicale). Estas bona 
ideo a n ta ŭa ra n gi ĉe. Ia biletvendisto por la atesto, 

ĉar ofte la biletvendistoj ne havas ilin pretaj. 

Tuj kiam vi alvenos \Vashington, donu ĉi tiun 

ateston kune kun 5 0  Sd, al la akceptejo. Post 
kelkaj tagoj, vi ree ricevos la aleston ĉc la akcep

tejo plene suskribitan de Ia fervoja agento. Per 

ĉi tiu subskribita atesto oni povos ricevi raba
ton de du kvinonoj de la kosto de la bileto al la 
hej malado.

La Southcastern Passenger Association n 
(kiu enhavas la sudajn fervojojn de la Atlan
tika marbordo gis Mississippi Riucro) rifuzis 

doni rabaton, opiniante ke oni ne sufiĉe grand

nombre venos al VVashington de ĉl tiuj Ataloj.

Ce lu stasidomo el NVashington cstos Espe
rantistoj dum la tuta lago (s «bato) por zorgi pri 
Ia vizitantoj.

Ĉiil alilandulo portu la verdan stelon, ke oni 

tre facile povas gin vidi, kiam li elŝipiĝos, por 

ke la Amerikanoj povu luj ekkoni lin. Ĉiu Ame

rikano, venante al la Sesa, ankaŭ devos porti la 

insignon, por ke aliaj Esperantistoj povu sur

voje ekkoni lin. Memoru ko ĉiu Esperantisto 
deviiR samideane; saluti ĉiun alian.

Kvankam en \Vashington oni hezonos nur 
maldikajn vostojn (kune kun maldika mantelo 

aŭ surtuto por porti dum la vesperoj), ne forgesu 

ko dum la ooeanvojago la vetero ofte estas vere 
vintra, kaj oni bezonos surŝipe plej dikajn ves
tojn.

Kongretkarl<j.
Por farigi nno de la Sesa oni devas kiel eble 

plej frue pagi IO Sin. kaj ricevi la kongreskar- 

ton. Sen kon adreskarto oni ne povos partopreni 
en U oficialaj kunsidoj de la Kongreso aŭ ricevi 
I» «peoiaUija. k. t.',,., itona injn Vi kon

gresanoj. Al Ciu «Vestanto kiu venos cl iu alia 

parto de la mondo ol Usono kaj Kanado, la Se
kretario repagos .) Sni. Koropanoj mendu

siajn kongrcskartojn de la Esperantista Centra 
Olicejo, .‘d, rue de Cliche, Parizo. Ke' se vi ne 

estas certa Cu vi povos Ĉeesti, nCelu vian kon- 

greskarton kaj estu en la nomaro de la kon

gresanoj. Ciu kongresano, kiu ne (.'.eestos, rice

vos post la kongreso Ciun libron, libreton, k.t.p.,
oficialan kaj neotici dau, kiun oui disdono» ui la
ĉeestantoj.

Pi ks / konu resoj e kukii r soj.
Sabaton vespere je tili fo multaj el la kongre

sanoj partoprenos en la ekskurso al Norfolk. 

Oni veturos sur la vajMirŝipo lan In Potomac 

Rivero kaj Chesa pea ke (de sapi k) alvenante 
je la sepa dimanĉon matene. Dimancon oni 

pasigos en Norfolk, Old Puini Comfort, Vir

ginia Beach (sur la marbordo de Atlantika 

Oceano) kaj (lampion Rondi», kie ofie, nagas la 

militŝipoj de diversaj landoj. Dimancon vespere 
oni enfiipigos por In reiro, alvenante al VVashing
ton lundon je In w,pn matene. Biletoj por la 

rondiro kostos al kongresanoj tri dolarojn kaj 

duonon (al nekongresanoj Ia prezo estas kvin 
dolaroj), DormoCambretoj havantaj lokojn por 

ilu personoj kostu» ilu dolarojn por lu rondiro.

Lundon 1« ekskursanoj disiros kien ajn ili 
volos. Multaj foriros por viziti bontonon, Ni

agara Falis, Ycllowstonc, k. t. k., akompanataj 

«le Usonaj kongresanoj kiuj logas ĉc tiuj lokoj, 
aii volos mem ili» viziti, por gui In vidindajojn. 

Ciu kongresano el alia bindo, kiu volas virili 

Amerikajn vidindajojn liamaniere akompani 

estas pela Ui True sciigi al la Komitato kiujn lo

kojn li volus viziti. La Komitato faros sian eblon 
por helpi en lu a rangado de tiaj retgrupoj.

Adresu Ciujn leterojn pri lu Kongreso, kaj 
faru Ciujn Cekoj!), pustina adu loj u, k. t. p., p. 

gablaj al K,Lvi,, C. Reed, Sekrctario-Kasislo, 
1 2 0 2  F Stralo, N. \V., NVashington, D. C.,
1’sono.
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ADMINISTRA FAKO

Nuloludo de la Distriktaj Delegitoj.
Ni rememorigas, ke la tempolimo por la 

balotado de la Distriktaj Delegitoj estas la 
30 julio (por Europo). Ciuj Delegitoj estas 
petataj partopreni en gi. La listo de la 
distriktoj aperis cu n0 73 de « Esperanto n. 
On! bonvolu gin konsulti en okazo de 
bezono.

A'ovaj delegitoj. ,

Cis la 5-a de Julio, eslis elektitaj Dele

gitoj en la jenaj lokoj:

Buihztvk (Galicio). — S-ro Sewcryn-Dn-

niknvicz.
Ciiai.kovick-Ok. Olomouc (Moravio). — S-ro 

Albin Neuzil, instruisto.

Des Moi.nes (Iowa, Usono). -- S-ro C. C. 

Briggs.
Fontenav-socs-Bois (Parizo, Francujo). — 

S-ro H. de Lajarte,4, villa d'Orieans (Sub- 
dcl. dependa de Parizo).

JaSi (Rumanujo). — S-ro G. J. J. Ono- 

frci, Str. Denis 144.

Kalis (Polujo). —S-ro Micczyslc\v Kauss.

Kiktzcheniiroim (Saksujo). — Sro Emil 
Kramer, Meissnerstr. 9 (Subdel. dependa 

«Ie Hudebeul).
Ka asmoj a a sk (Siberio). — S-ro A. .1. Gri- 

goriev, Goubernskoje Akziznoje Ouprav- 

lenid.
Saint-Dizikh (Or. Francujo). — S-ro Aus- 

scnac,, gare St.-Dizicr.

Saint-Leu-Tavkunv (Parizo, Francujo). — 

S-ro Ernest Aufroy, I, place de bi Forge 

(Subdel. dependa de Paris).
SciiAHvvounB (Holando). — S-ro P. Znid- 

schersvoude.
Sebeni*» (Atlantiko). — S-ro O. Nanni, 

Sufld in Cerulea.

Sestiu Levante [(Nord-Okc. Ital.) — S-ro 
E. Daneo, advokato.

SiMFEnoi-oi. (Suda Busujo). — S-ro V. A. 
Krjukov.

Stahoĉkhkask (Suda Rusujo). — S-ino 

Anna M. Grincvo.
Tayloii (Usono, Nebraska). — S-ro R. (i. 

Hulburt (Subdel. dependa (Je Blair).

Venezia (Nord-Or. Italujo). — S-ro A- 
Paoli Schsvarz, Ofi, Ponte del Cavalletlo.
W»nt«iw»r (Hohoiuujo). — S-JO F.Kober, 

komerca oficisto, VIII, Unionstr. 1.200.
\Veinuoeiii.a (Saksujo). — S-ro A. Solir- 

mann, intruisto (Subdel. dependa de Ra- 

dcbeul).
Vim.h«euvb-St.-Georges (Parizo, Fran

cujo). — S-ro P. Berlande, 4, rue Cottreau 

(Subdel. dependa de Paris).

Entute 9.‘MI lokoj.

&ANGOJ. — Dkcazkville : S-ro J. II. Siij- 
glard, logas nun Soulacrc-Bas. — Genova :

l.a Vicdel. estas S-ro D. de Neuri, Via Ma- 

ragliano. — Ĥarkov : La Del. estas nun S-ro 
M. Kovalcvski. — HvAhm : La Del. estas 

nun Sro L£on Besson, telegrafoficisto. — 

lnKUTOK : La Del. estos nun S-ro A. P. KoS- 

lakov, Amourskaja, HO. — Lwow : S-ro Za- 

tezky, pro transloĝiĝo, ne plu estas Vicdel.

— Napolo : Provizore, ne plu estas Del. en 

tiu loko. — Pi-evkn : S-ro Sim. K. Barda

j n ,  Str. VuroĤa 1220, estos nun Del. ans
tatui! S-ro Krestanof, S-ro K. Va lev, gim
nazia prof., estas Vicdel. - Phaha : S-ro 

Kŭhnl, Dotrichovapal, 7, II. 2023, farigis; 
Del., anstataŭ S-ro Prochazka.

ESPERANTIAJ ENTREPRENOJ

Jamdol — drupo Esperantista-, P.: T. Ata- 
nason; S. K. ; Kap. Krŝovski.

K vssei.. — Esperantista Societo i P,: (). 
Sandvock.

MttNunsN. E spe ranto-Informejo ; dir. : 
Tr. Fleck, Turkenstr, 96.

Pakis. — Sekcio de la Latina Kvartalo de 
la Grupo Esp. de Parit.
Rio-de-Janbiho. — Unio Sociokrata. 
Waknsdorf. — r,ermana Esp. Gruno; P. : 

W. Pracht.

Entute I.>8 hspcrantiuj Entreprenoj.

FINANCA FAKO

Bilanco de U. E. A., je la l-a de julio 
1910.

Debito
Oficejaj elspezoj (Salajroj, lupago,

poŝteUpezoj k. t. p.) 1^1 82
P resoj oj 74
Elspezoj de Fakestroj 3 15
Diversajoj 2 30

Kotizaĵoj
Esperantiaj Entreprenoj
Gvidfolioj
Donacoj

Ven di taj oj

434 Ol

Kredito 
42 53 
13 » 

30 u 

4 52 
57 U

I \1 39
Kredita saldo, la l-a de Julio, Sni.

1.240 60.

En A elspezoj por la kongreso Infi aparta 
kalkulo.

La Financa Fakestro, ✓

Tli. Rousseau, 

FAKO ESPERANTO OFICEJOJ

Novaj Esperanto OjicejoJ.
B ih sb an e . —  L. W. B . Wirth, 331, Ouenn 

Str.

Bukarest. — Librejo Alcalay.

C autogena, — J. Garcia Martinez, Str- 
Major. li.

Gluu™*». — rue du SoIeil-d’Or, 

G e n o v a . —  Apoteko Domenico de Nega, 
Vla Margaliano 12 rosso.

Leipziu. — Germana Esperanto-Librejo, 
Sternvvartenstr. 40 (nova adreso).

Liverpool. — H. NVinterbottora k C.°, So, 
Mor Helda.

Melbourne. — Edmanson, 23, Block Ar
cadi

Muncii**. — F. Fleck, Tiirkenslr. 9«.
 ̂Nevers. — Librejo M azeron, 25, rue du
Commerce.

Svdnev, — Geo Robertson, 71, Castle-
readi St.

Tai\nopoi.. — F. Illozeck, Uhersky.

JUNULA FAKO

Servoj de la junula fako.
La Delegitoj kaj speciale kopuloj por junu

loj estas petataj diskonigi la Ci-subaju petojn al
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ja Espera n tia n nj de sia regiono kaj ilia o ri-igi

to la Esperanto-Ofioejo.

Mallongigoj :
Adr*. : aj feso; ni. i deis* veluri al; T: lempo;

O : okupo; K : kondiĉoj; R : rimarkoj.
58. S-ro A Fuli r man u. Adr. : Frlesenslr., 3 3 ,

II, Magdeburg, German., dez. senpage akcepti 
francan knabinon (M-lo jara). T. : augusto. 

Septembro. II.: I-i hava* du filinojn 12 kaj 13-
Ĵan,ĴD* .. ... 
69* S-ro Dcsmnulin, studento. Adr.: rue du

Cloche!* St-Pierre, 26. Douai, Francujo, dez.
koni anglan fa ni ilion en kiu li povos restadi sen
smajnojn. T. : aŭgusto-septcmbro. K. : Oni

sendu alli inibi mojn kaj kondicoj O.

Junuloj dezirantaj korespondi.
IIO. S-ro M. Durand, komercoficistoj. Adr. : 

Mallasi hm Cordeliers, ravon .'I, Lyon, I ranĝ 
(ii, \\. Orgenaj k ukaj isi (i. Adr. : ĉe S-roj
Ba ta ial ra u & Broclinl, I, rue de rilotel-de- 

Ville, Lyon, Franc.; ambaŭ kun komercoficisto 

angla. — fri. S-ro li. Rondiui, studento 15-jara. 
Adi-.: Sanpierdarema, Via Milano i-."). Genova, 

IUil., kun junuloj.

AUGSBURG 
28 Julio-3 Aŭgusto 1910

PROGRAMO

Jando 28 julio
5 Ii. Solena malfermo de la Kongreso.
Paroladoj de S-roj H. Bolingbrokc .'In

die, prezidanto de U. li. A.; da S-ro\Yol- 
1'ram, ecfurbestro de Turbo Augsburg, (Je 
S-ro \V. Beideck, sekretario de la organiza 

loka komisiono, de S-ro li. llodlcr, vic

prezidanto do U. E. A. — ftoroj.
7 heurcs. — (ironda komuna unuigo ̂ I fo

telo 3. Moliren).

Vendredo 29 julio
i) h. 1/2, — Unua labora kunveno.
Raporto de 1’Administra Fako (H. llo

dlcr). devizio de ia Statuto (organizo de la 
Centra Oficejo ; reprezentado de la fa

kaj asocioj; regionaj kaj distriktaj kun

venoj ; aprobantoj kaj dumvivaj membroj; 

regionaj kusoj. (Raportanto II. Hodler).
Proponoj pri kondiĉoj de Delegiteco 

(Raportanto: D-ro Stromboli, Del. denova). 

Pri elekto de lokaj Delegitoj (Raportanto : 

D-ro Sos, Del. Wien). Grupoj kaj Espe

ranzaj Entreprenoj (Raportanto : Th. 

Kcmpe, Del. Radebeul).

3 h. — Dna labora kunveno.
Raporto de 1’konsula Fako. (A. Carles). 

Raporto de Tfako Esp. Oficejoj (P. Blaise). 

Plakoj por Esp. Oficejoj kaj Delegitoj (E. 

Stettler).
8 heures. Veturo al llochablass. Kon

certo kun iluminado kaj fajra al tajo.

Sabalo 30 julio
9 heures. — Tria labora kunveno'
Raporto de TFinanca Fako (Th. Rous

seau). Buĝcto kaj kotizajoj por 1911.
h ho ii ros. — Kimra labora kunveno.
Raporto de !’Junula Fako (I-'. Rockniann)

Stipendio! por vojago (Raportanto : Tli, 
Rousseau). Esperantiaj sekcioj en la licoj 

(Raportanto : Th. Rousseau). Esperantio 

biblioteko: Th. Rousseau).
Esperantia interkorespondado (Raportan

to : Zilliken, Genova).
8 h. 1/2. Granda publika kunveno, orga

nizata de la instituto de Esperanto. Paro
lado de Ed. Privat pri Esperantismo kaj 
la vivo de la lingvo.

Dimanco 31 julio
Komunaj ekskursoj al la reAaj kasteloj 

«le Neuschvvanstoin (Horoj konigolaj dum 

la kongreso).

Lundo I aiiguslo
9 h. 1/2. Kvina labora kunveno.
Raporto de Tkomerca Fako (D-ro M.

Kandt). U. E. A. kaj laboristaro (Impor

tanto : II. Hodler). Propono pri varbado 
de internaciaj kunvenoj kici Esperantiaj 

Entreprenoj (Raportanto: P. Linares, Del.

; Lord). — Disdonado de reklamiloj (Rapor
tanto : D-ro Stromboli, Oei. Genova).

3 heures. Sesa labora kunveno. 
lnternacia organizo de Tkomerco (rapor

tanto: AV. A. Vogler, Del. Hamburg). Servo 

de jurnalo Esperanto » por la internacia 

komerco paille). La mon o-formato kaj ĝiaj 

aplikoj (Raportanto : .1. Schmid). Reformo 

deTkalendaro (Raportanto : Tli. Rousseau).

0 h. 1/2. — Malfermo de la Kongreso de 
T. E. K. A.

8 h. 1/2. — Varietea vesperfesto. Balo.

Mardo 2 aŭgusto
9 h. 1/2 — Sepa labora kunveno. 
Raporto pri la turisma fako (karavanoj,

hoteloj, esperanti;ij kolonioj, k. t. p. (J. 

Schmid). Gvidfolioj kaj gvidlibroj (Rapor

tonto : Ĵ, Schmidt.
I 3 heures. — /'erma kunveno

Fino de In antauaj t ca k ta) oj.

Legado de la deziresprimoj.
Fermaj paroladoj.

5h. 1/2. — Kunveno de T. E. K. A.t 4
3 h. 1/4. — Gardena festo en la urbo 

gardeno kun koncerto kaj iluminado.

Merkredo 3 aŭgusto
Kunvenoj de T. E. K. A. kaj aliaj fakaj 

organizajoj (horoj konigolaj dum In kon

greso).

Ekzamenoj de la instituto de Esperanto.

Post la Kongreso
Jaŭdc kaj vendrede 4-5 aŭgusto, vizito 

de Munkeno kaj ĝiaj muzeoj. Sabate C aŭg. 

vizito de TMunhena ekspozicio. Dimanĉe

7 aŭg. ekskurso al la lago de Staro berg, 
kaj laŭvola ĉeestado je la prezentado de 

la Kristsufcrado en Oberammergaŭ.
(Detala programo «lum la Kongreso).

fli
* . *

Diversaj avizoj
Ĉiuj kunvenoj okazos en la hotelo 

3-Mohron.

Alvenanto ĉiuj kongresanoj bonvolu 
tuj iri al Ia akceptejo, kie oni donos al ili, 

post prezento de la kongrcskarto, Ia ku
polaron (se menditan) kaj la kongresajn 

dokumentojn.
.‘.La personoj posedantaj hclpfcongrcsan 

karton povos gin interatingi kontraŭ kon

gresa karto, pagante nur la diferencon, 
t-e. 2 Sni.

Ĉiuj pluaj avizoj koncernantaj la kon

gresajn aferojn cstos alifataj ĉe la akcep

tejo.

I .a personoj, kiuj ne havas kupola
ron, povos trovi informojn pri logejoj,

k. t. p., ĉe la akceptejo.

La Internacia unuigo de esperantistaj 
vegetaranoj sciigus tii aiaj Hiloj kaj amikoj, 
kiuj vojagas al la kongresoj en Augsburga, ke 
ili trovos b O D a u  k a j  malkaran vegetaran nu

trajon kun senalkoholaj trinkujoj en la vegetara 

restoracio « Cere.1* », en Bureauhaus D 203-1, 
kontraa lii Urboteatro. La distanco de la staci- 

donio estus nur du» minu ta. La restoracio tro
vigas sur la unua etago. Liftoj kondukus al ĝi. 
(iiaj helaj mangujoj povas gusti sesdek perso

nojn. Logejoj por gustoj ne trovigas lie. La 

marinioj estiis malfermitaj de oli mat. gis lOh. 
vesp.

La Germana Kongreso
La V" Germana Esperanto Kongreso oka

zos cn Augsburg de la 26-a gis la 28-a de 

julio, kun la jena programo :

Mardo 26 julio, 9 li — Malfermo de TEs- 

peranto-Ekspozicio en Hotel 3-Mohrcn. 

Kunveno de la estraro de G. E. A. 3 h. For
mo de Tkongrcsa estraro kaj komenco de 
la ekzamenoj de G. E. A. 7 h. i/2. Festa 
malfermo de l’K oii greso.

Merkredo 27 julio, S h. 1/2. — Kunveno 
de Bavara Ligo.

lOh. Kunveno de G. E. A. Ekzamenoj de 
G. E. A.

1 h. 1/2. Komuna tagmango kun muziko 
(3-Mohren). Prezo : 1,50 Sra.

4 h. — Kunveno de G. E. A.

8 h, Granda ̂ardenfesto kun iluminado 

kaj koncerto en Schiessgraben-

laudo 2S julio, IO h — Kunveno tle 

G. E. A. Dum la tago vizito de Turbo,

3 li. Fermo de la Kongreso.

La kongrcskarto kostas 2 Sin. por mem

broj de G. K. A , kaj 2,:>0 Sin. por nemem
broj. Ilclpkongresaj kartoj da I Sm. por 

personoj kiuj ne povas ĉeesti, sed deziras 
helpi la Kongreson.

La kongreso de T. E. K. A.
Cii malfermiĝos lundon je 5 h., daŭros 

mardon kaj merkredon. La detala progra

mo estos konigata dum Ia Kongreso de U.
E. A. Jam pluraj diverslandaj kuracistoj 

promesis ĉeesti je tiu interesa manifes
tado.

Ekskurso de T. E. K. A.
Post Ia kongreso de T. E. K. A. cstos 

organizata, sub la aŭspicioj de LI. E. A., 

ek.skurso de T. E. K. A. tra la banlokoj, laŭ 
la jena programo: 4-5 aŭg. vizito de Mun- 
ĴŬUio; <1 nftfl Jimi-IielchauJutii; 7 aŭg. Ischii
8 aŭg. Marienbad ; 9 aŭg. Franzcnsbad; IO 
aug. Karlsbad; 12 aŭg. Proha.
Krom tio estas intencataj kelkaj malgran

daj ekskursoj (ekz. diini lasta tago de Kon

greso) cl Augsburg al W<rrishofen, poste 

cl Bad. ReichenhaH al Berchtcsgaden, fine 

cl Isclil al Aussc kaj cl Praha al Luhaĉo- 
vicc (Moravio). La tula eksknrso daŭros 

10-12 tagojn. Gi kostos proksimunie (>0-70 
Sm. (sen Luhaĉovice). Reprezentantoj de 

T. E. K. A. en banlokoj vizitotaj 'dum la 
ekskurso eslas jam informitaj kaj prome

sas fari ĉion por la sukceso de tiu entre

preno. Programo dum la Kongreso.
*

, • ¥

La vojagoj al la Kongreso
Ni liveris en nia lasta n" Ia liston de Ia 

plej rekomendindaj vagonaroj el Ia ĉefaj 

urboj. Oni bonvolu konsulti ĝin kiel ankaŭ 1 
la informojn pri la voja gma nieroj.
Kelkaj Delegitoj arangis komunan vetu

ron de la partoprenantoj de sia distrikto.

Por la Untoj
’, La Brilaj Samideanoj foriros sabaton 

23 julio je 9 h. mat. per la sipo do gcnerul 

Steara navigation Co (cl SI -IvaLUarine’* 
VVharf, London-Bridgc) ĝis Ostende. Di

manĉe, restado en la faina banloko Osten

de. Lunde kaj marde, partopreno je la 

Esperanta Semajno en Bruselo kaj vizito 
de la Universala Ekspozicio. Merkrede, 

foriro al Augsburg, tra Stuttgart kaj Uini. 
Car Augsburg estas tre centra loko, la re- 

venvojoj estos liberaj. La Britoj prenos 

nur ir-bilctojn de Ia III- klaso kaj laŭplaĉe 

elektos la vojon por reveno. Oni projektas 
postkongresajn cklktirsojn al Dolomitoj, 

Salzkaramcrgut, Tirolo kaj se eble al la 

grandaj urboj de Danubo.
Por ĉiuj informoj, sin turni al S-ro II- 

Bolingbrokc Mudie, 77, Konsileton Cai den 

S(|uare, London.
Post Bruselo

La partoprenantoj tle la Esperanto 
Semajno en Bruselo povos foriri el Bruselo 
merkredon je li h. 28 vesp. (Bruvelles- 
Nord) kaj alvenos en Augsburg .laudon je

4 h. di) vesp, Prezo : 19,85 Sm. (li-a KI); 
12,80 Sm. (Ill-a KI).

Duni vojago neniu Esperantano for

gesu surhavi sian insignon de U. E. A. kaj 

kunporti : 1«) la membrokarton; 2*-; la jar
libron (lasla eldono); 3*') kolekton de gvid
folioj. Oni ĉie uzu la servojn de nia 
Asocio.

Dura la postkongreso fii Mŭnchen 
cstos Esperanto-Tago cn la ekspozicio 

Mŭnchen 1910, la (J aŭgusto. La direkcio de 

T Ekspozicio senpage donis oficion al la 

Esperantistoj. Tial inuitaj partoprenu la 
Espera n t o-T «gon en la Munkena ekspozi

cio. La karioj kostas Sm. 0,50 kaj devas 

esti mendataj gis la 15 julio ĉe Esperanto- 

Informejo, Fr. Fleck, Tŭrkenstr. 9(3/1 Mŭn

chen (Oni akceptas transpagiloj!!).

Nova muziko tle « La Espero » estis 

eldonita kaj dedicita al U. E. A. okaze de 
ĝia unua kongreso. Oni kantos gin en 

Augsburg kiel ankaŭ la Marion de la Espe
rantianoj, verkitan de S-ro Sen rsei li, Del. 
en Firenze, kies paroloj estas jenaj :
Marfiu antaŭen Esperantianoj,

Avangardo de la batalantoj

Por lu paco, pioniroj fervoraj.

Dissemantoj de vivo kaj ani!...

El Ciuj In odoj, de ĉiuj rasoj,
De Ciuj partioj kaj religioj,

Leviĝu unu voko, levigu imu kanto,

Parolu unu lingvon, parolu Esperant’ I...

Nek riveroj, nek alpoj, nek maroj 
Estu baroj al frataj rilatoj,

Ivaj suspektoj, konfliktoj, malamoj 

Malaperu tra la tula mond'!...

El frontaj maroj al landoj varmegaj 
Kaj el la uragana al kvieta oceano 

Kunplekti! gefratoj Ta mikaj n viajn inanojn,

Ĉar Sun' profetita levigas jaro I...

Esperanta Fesiseinajno ile Brtixei!es
Por ebligi, ke la Esperantistoj cl «'luj lan

doj povu viziti tre agrable kaj malmulte 
koste la Grandan Universalan Ekspozicion, 
kiu okazas nun en Bru.velles, loka grava 

Komitato fondigis por arangi en Bruxelles 

Esperantan Festsemajnon.
Îa Komitato, kies Prezidanto estas S-ro 

Senatano Lafontaine, kaj Sekretario S-ro 
Gaston Berger, konsistas el tre konataj kaj 

fervoraj Esperantistoj.

Programo. — Vendredon 22 de Julio.— 
Vizito de la urbo kaj de Ia muzeoj. — Ves

pere : kunveno de la Esperantistoj.

Sabaton. — Vizito de la Ekspozicio de la 

« internaciaj Asocioj » (Palais du Cimjuan- 
tenaire). Vizito de la « Universala Ekspo

zicio ». — Vespere : Kunveno de la Espe

rtoj, koncerto, teatra prezentado.
. Dimancon. — Vizito de la Ekspozicio, vi

zito de la urbo, vizito de la Universala 

Ekspozicio. — Vespere : Festo en Bruxelles- 
Kermessc.

Lundon. — Matene : Ekskurso en Ter- 

vueren. — Je la kvara, en Ia Universala 

Ekspozicio, partopreno je la Dua Interna
cia Kongreso de la periodaj gazetoj, pu

blikaj diskutoj cn Esperanto, koncerto, 

teatra prezentado; je la sepa, festeno en 
la Restoracio Dusseldorf; je Ja oka, festo 
en Brusellcs-Kcrmesse. — Ralo.

Mardon. — Partopreno de la Delegitoj 

en la Kongreso de la perioda gazetaro. — 
Por Ia ncdclcgitoj, promenadoj cii la urbo 

kaj la ekspozicio.

Plie, ekzistas specialaj arangoj por la 
personoj, kiuj povos nur disponi unu, du 
aŭ kvin tagojn por viziti la ekspozicion.
El Bruselo oni facile povos veturi Augs

burga;. (Prezo : 19,85 Sin., II1 K. — 12,80 
Sni., IU* K.

Organiza Komitato. — Ĉar dum la Uni
versala Ekspoziciu eslas Ire malfacile trovi 
logejon malkaran cn Briurelles. ĉiu, kiu, in
tencas partopreni la Esperantan semajnon, 
bonvolu sin turni al : S-ro de Sked-Gicer- 
luig, 3 bis, rue de lu Bege nce. BruxeUes.
Por la Francoj, speciala organiza komi

tato arangis vojagon Iau rabata prezo. Oni 
trovos plenajn detalojn cn lafranca gazeto 

« Franca Esperantisto ». (kiuokaze sin tur
ni al : S-ro F. Blangarin, II. rue da Temple, 
Paris.
La Esperantianoj sin turnu al nia Bru

sela Delegito S-ro Matthieu*', bi). Marche au4' 
Pollicis.

En Kopenhago, okazos je lu 28*31 de Augusto, 
socialista Kongreso en kiu oni deziras enkon

duki demandojn pri internacia lingvo; kompre

neble, estus tre interesa havi mulle da sami
denaoj por triumfigi Esperanton.

Do oni tre ekle forlasos Parizon Ia 21 aŭ 2> 

Aŭguslolaŭvole tramonte Rruxelles kij Hani- 

bourg. Oni alvenos en taŭga lempo Kopenhagon 
por ĉeesti la tiean socialistan Kongreson.

Pri la prezo de la fervojo, oni devas kalkuli 

tiamaniere : Rondira bileto tru plej rekta vojo : 
Raris. Klein, Ivopenhag, Stokliolin, Go-lcburg, 

Paris : 3« klaso : 59,13 Sni., 2a klaso : 91,3(3, 
I" klaso : 134,63 Sin.

Pri la logado kaj la restado en Svedujo, plej 

bone zorgos enlandaj samideanoj kiuj klopodos 
rezervigi Cambrojn lai! plej malaltaj prezoj.

Por bavi nenian malagrablan surprizon oni 
devas kalkuli proksimume \ Sm. tage por mu
lpado kaj logado.

Pri lu biletoj sin turni al « Vojago* Pra» 
t i< I n o s  », S-ro Ju n o i ,  fi, rue do Rome, Paria kaj
por ĉiuj informoj al S-ro Luudgrco, Del. en 
Hedemora (Svedujo).

La anglaj partroprenantoj, por kiuj estos 

versajne ara ngala speciala karavano al Kopen
hago sin turnu al S-ro Ed. Parker, Subdel.,

133 Hiĝh Holboro. London, W. C. La vojago 
de Hull gis Kopenhago (I" ki.) kostas 36,30’Sin. 

La Kongreshalo kostas 3 1/2 Sm. La Kopcn 

hagaj samideanoj arangos malkarajn loĝejojn, 
se oni sciigas gu rta tempe.

ANONCETOJ
T A R I F O

K o r e s p o n d a d o .  — Unu enskribigo £ 0.30 
(fr. 0.75).
PI = post karto/ i Ilustritaj; L =  leteroj ; 

PM = poitmarkoj.
P e t o j  &  P r o p o n o j  ;  K o m e n c a j  r e k l a m o j . —  

Unu linio hO literoj : & 0.15 (fr. 0M).
Por iiuj anoncetoj, rabato da IO <y° por

3 enpresoj, 25 % por 12 enpresoj, 50 “/o por 
2i enpresoj.

•Kii j  abonantoj rajtas unu enskribigon por 
korespondado aii dulinian anonceton senpage.

Noto, _ Cia anonceto cstos sendata, 

antaŭ Ia 5" kaj 20* ile ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj au Espe- 

ranto-Oljcejoj. Pago per poŝtmandato aii 
internaciaj poŝtkuponoj.

Korespondacto

Esperantista Ekskurso
al Danujo kaj Svedujo

Jen la programo de ĉi tiu interesa ekskurso 
organizita sub la aŭspicioj de U. K. A. ;

la de Septembro (jaŭdo): el Kopenhago pci* 

vaporlipo al Malmoe,promenado en Malmoe kaj 
vizito cn Lund.

2 de Septembro : cl Malmoe al Stokholmo, 
vesperkunveno en Slokolmo.

8-5 de Septembro ; dii tagoj en Stokholmo ; 

en unu tago vojago per vaporboato al Upsala, 
reen vespere per vagonaro.

C» de Septembro : el Stokholmo ni Karlslad,

vespere. £ v r*

7 de Septembro : cl Karlslad postagmeze 
alveno al Gotenburgo vespere.

8 de Septembro : en Gotenburga.

9 de Septembro : adiaua kunveno, disvojaĝo.

VARIETEA MONDO
GUAVA INFORMO. — Dum Ia Kongreso de 

U. E. A. en Augsburg, nia ligo arangas kun
venon de Higa konsuloj, okazonta la 30-an de 

Julio 1910 je Ia 11-a matene en Palast Hotelo.

La temoj, priparolataj estos jenaj : 

le. Kiamaniere konsulo de V', E. Lu pova* 

propagandi cn varieteaj nidoj senpene kaj sen 
oferi tro multe da lempo?

2e. La instruado en la V. E. L.

Ki sincere invitos ĉiujn samideanojn, kiel 
eble plej multnombre partopreni je nia unua 
internacia hunveuo de liga-kuobuloj kaj restas 

kun liga saluto allestimplenc.

LA ESTUARO.

REKLAMO
TARIFO

Unu pago . . & 210
Unu kolono . 40
i/a — . 20
//4 - . IO

1/8 )colono . g 5 

i/10 — . 2.50 
//2/, - . 1.75

Rabato da io 0/0 por 3 reklamoj, i5 ofo 
por 12 reklamoj ; Oo ojo por 2/1 reklamoj. 
Nema alta rabato aŭ preco konsentata.

Sin turni al la Administrejo, IO, rue dela 
Bourse, Genĉvc (Svisujo) aŭ al la gene
ralaj agentoj : 0. Vernier, lo, rue Monti 
martrc, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 
rue Arairal Roussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. Brownc, Wellington St., Straod, Lon
don (Anglujo); Germana Espcranto-Librejo, 
Sternvrarte, Leipzig (Germanujo); Traduka 
Oficejo, 6 Schleinitztr, Bromberg (Germa
nujo); Librejo Saliarof, Tverskaja 29, 
Moskvo (Rusujo).

ESPERANTO estas Ia plejbona i/iternacia 
rele/umilo por ciaj lcomercittoj, i tui uti ri is
toj financistoj, aferistoj,

Ĉar gi eslas la plej legata el ciuj Esperantaj

Ĉnr rji hafan legantojn en 41 landoj ile Vter-
_ globo,
Ĉar ĝi estas /a oficiala or g (uio de U. E. A. 

kaj estas azata de. ciuj Delegitoj, Konsu
loj, F.spernnto-OJf cejoj.

Ĉar ĝi estan gastlo, kiun oni torge konservas, 
kies ĉiun numeron legas ne unu persono, 
sed multaj, ĉe la kuruo/, grapoj, /c. a.
AVIZO. — La Administrejo serĉas en ĉiuj 

lokoj bonajn reklamo-m aki er i a! oju. Oni sin 
turnu al ĝi pri la kondiĉoj kaj pluaj infor
moj. >

Fuma (Bavarujo, German). — S-ro Curt Ur
ban, komerciste. PL L.

CiiKiiHoujUf (Francujo). — S-ro Ragondet, ca

pitaine au 2° nigi meo t d’artillcm A pied.

Barcelono (Hispanujo). — S-ro Arturo Tome 
Turuil, Maldonado 21. RI. (ne kun francoj).
Upa (Rusujo). — S-ro V. L Uporov, veteri

naro. PuSkinskaja '16. L. RI.
H a n n o v e r  (Germanujo). —  F-ino K. Tiedekcn, 

Sallstr. 1?1.

Dresden (Germanujo). — S-ro O. Schvvebe, 
Oschutzerstr. 23.

LoNs-i.£-SAVi NiEn (Francujo). — S-ro C. Li*n- 
cbampt, instruisto. PI. 4,

P a r is  (Francujo). — S-ro Henri Petit, OO, rue 
d’Allemagne, PI,

Geiiona (Hispanujo). — S-ro Francisko & Mik, 
Fabrica de Gas.

Lu-oveo-Vv.ŝkov (Mo ru cio, Aŭstrio). — S-ro 
R. llybner. PL PM.

Roskovice (Moracio, Aŭstrio). — S-ro B, Re- 
me.ŝ, stud. RI. PM.

G eron a (Hispanujo). — S-ro M. R. Dalman, 
R. Alvarez IO.
Limina (Tnmb. u;. Rusijo). — S-ro (i. (ĵve- 

rev, Monast irakaj* 12. •

Tno rus (Francujo). — S-ro Mav Frichet, (19- 
jara), 200, rue de Rrcize (kun gejunuloj ne 
francaj.

Mo&coc (Rusujo). — F-ino O. Ivanov, Serpu- 
fiova, Bol. Martiuovski, per. d. 7. RI.

Miujsn.v (Polujo). — S-ro J. Kraczajtys, sta
cio Al i losu u ile fervojo Vai\sono-Byesi, RI,

Rom.oiiNt-sia-.Mku (Francujo). — Sr» VicUir
I higuere, IV.), rae'du Moulio-ŭ-Vapeur. PI,

I ’o toj liaj Proponoj

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ.
— Ilios. Cook kaj Son plezure sciigas ke ili jam 
faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu 

okazos 17-" ftis 2V" Januaro 1911, en Cham- 

perv (Svisujo). La programo enhavas plenan 
informojn pi i la tagaj «portoj kaj la vesperaj 

distra joj. ankaŭ pri logado, kaj Li vojerarantoj 

de la Celu i urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple
roj ii Ce THOS, COOK kaj SON, Cefotieejo. — 
LUDGATIi Cl RGI (K, LONDON.

POS TMARKOJ. — Al kiu sendos ai ini 50- 
/5-100 samlandajn postmarkojn, nii sendos sa

man kva n loo d* malsamoj francoj postei, kaj 

plie 5O-75-10D postili, de diversaj, aliaj landoj. 

Adr. ; .Milici, 43, rue de Toroj, i .e Creusot 
(Fra ne.).

POSVORTARO. — Tre intere*» libro j*or 

hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 rud ikoj n. 
Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 
S. Sebastian (Hispanujo).

KOR KSILON DO. ~ S-ro N. Fos», veterinaro, 
Ufa, Rimojn serĉas serio*. KoreajH.nd en Afis- 
tralio kuj Sud-Ameriko. Surae petas komuniki
prezojn de 'i00 gr. ile bovajo ĉiu lande.

SESA KONGRESO. - S-ro Chas. ff. Kriggs, 

Minne»polis (Mino. Usono), kiu intencas ĉeesti 

la kongreson en NVasliington, dez. koresp. kun 
kongresontoj, kiuj vizitos okcidenton Usonon.

Esperanto■ Movado
Amerika Esperantisto (Julio).

ĥrandparte dedicata al Ia preparoj de la Sesa 

(vidu aliloke Ia programon). S-ro Baker alloge 

priskribas la programo® fle la Kongreso, kiu 
sajnas prave inspirita de la K rembrita ekzem
plo. Interesa gvidilo tra VVashington kun ilus
traj. S-ro Baker faris sukcesan duan propa

gandan vojadon tra I sono, en statoj \\ isconsin, 

Iowa, minois, Ohio, Virginia, New-York, 
Maine, Massachusctts, Connecticut, Jersey, 

Pennsylvania, Delavvaro. S-ro Baker konkludas : 

t Ĉie nii trovis, ke estas granda populara inte

re reso pri Esperanto, pli malpli klara kompreno 

« pri ĝia celo, kaj multaj miloj kiuj tute ne 
« studos -la lingvon tamen komprenas pri ĝ\ 
« kaj aprobas Ia ideon. Ili tute volas, ke oni 

« instruu ĝin en publikaj lernejoj o.

Belga Esperantisto (Junio).
Oni ĝojas pri la rezultatoj de la dua belga 

Kongreso : « For estas la tempo kiam dum niaj 
kunvenoj oni perdis multekostan tempon por 

altrudi Kimerojn teoriojn pri plibonigi» (?) de ni;i 
lingvo, ne atentante ĝiajn tiel ofte pruvitajn 
ecoj u, taiigajn por ĉiuj lakoj de lu homa akti
veco ! Revekigita estas la sana spirito de niaj 

samlandanoj! Konstrui estas ilia celo, ne detrui! 

ili ne klamas, ili laboras... ». En tiu Bruga 

Kongreso, ĉeestis 350 personoj, el kiuj pluraj 
fremduloj. La Belga Ligo nun kalkula» *i6 gru

pojn. Dum la jaro esti» organizitaj 48 kursoj 
kaj enskribigis 800 lernantoj. S-ro F. Swagers 

faris rimarkindan paroladon pri Ie temo a Espe

rantistoj ri kantu! » : t ... Esperanto etendas 
sin sur la tuta mondo. Kiel ĝi la muziko estas 
artefarita internacia lingvo. Ni admiras de niaj 

najbaroj la pentrajoj n, skulptaĵojn, la versa

lojn, rakontojn, k. t. p. Kial ni ankaŭ ne 
eklernus iliajn plej belajn kantojn? Kial limigi 

tian lernadon ĝis nur la germanoj kaj la fran

coj‘? Por ni la fremda lingvo en la kanto neuiel 

estas malhelpo. Al ni, Esperantistoj, Ia grava 
kaj gaja tasko eklerni kaj ekkonigi la kantojn

de ĉiu popolo... Ni invitu niajn fremdlandajn 

samideanojn traduki por ni siajn plej agrablajn 
kaniojn kaj sendi Ia tekstojn kun Ia muziko al 

ni : ni interAanĝu la popolajn kantojn! Ni
unue ne elektu naciajn, patrujemajn, tro ofte 

militemajn kantojn, lli ne taugas por nia celo : 

Esperantismo, per sia propra karaktero, rangi

gas la homamecon, la pacemon, la internacie
con antaŭ la militemo, la nacieco... En ĉiu es

perantista kunveno, kantu! Post ĉiu grava 

laboro, ni kantu! Ce ĉiu ekskurso, ni kantu, ni 
kantu I a. Interesa raporto de nia Del., S-ro 
Van Aubel pri « Esperanto kaj Junuloj ». Diver
saj interesaj kaj vere Esperantistaj tostoj estas 
legindaj. .

Bristish Esperantist (Julio).

Ciranda sukceso de la Esp.-Tago ĉe Li Japan- 

Brita Ekspozicio. Vendigis pli ol 1500 biletoj en 
Ciuj partoj de 1'Brita Esperantujo. Okazis diver

saj paroladoj kaj festoj antaŭ granda publiko — 

kunvenoj kun festoj en Bedford, Brighton-Hove, 

Leigh, Liverpool — Sukcesa kvina Skota kon

greso en GIasgo\v ; 150 samideanoj Ĉeestis — 

kunveno de la federacio de Lancashire-Cheshire 

kun multaj partoprenantoj — En Aŭstralio,K-lo 
Polico faris serion de paroladoj. Kn ĉ iuj grupoj 

vizititaj, li trovis varman entuziasmon kaj Ia 

veran spiriton de rKsperantismo — Raporto pri 

la kunveno de la B. E. A. lia Komitato konsis
tas jene : K-lo Polico, prez,; S-roj 11.-B. Mu

die, Rev. J.-C. Rusi, \Varden, miss La\vrence, 
Cl. Bicknelli Hoeveler, Co*. Stead, vicprez.; 
Cha t lerton, kasisto.

Dana Esperantisto (Junio).

Raporto pri la Mondkongreso de la Internaciaj

Asocioj,. La Eaperanto-Kongreso, organizita de 
In Dana Ligo, okazos la 3f)-fl0-81 Augusto. 

Kongresano : 3 i/2 Sm.
Germana Eaperanto-Oazeto (8

Junio), r r f»

Sekvo de la interesa artikolo de D-ro Kamil 

porla Instituto de Esperanto.Dum majo aligis al 

(i. E. A. IO grupoj kun 1)3 membroj. Novaj 

grupoj de Esp. laboristara Ligo en Cottbus, 
Goerlitz, Z\vickau, Altenburg, N ur nberga Stutt
gart.

Kataluna Esperantisto (Junio).
La l-a Kongreso de la Katalunaj Esp-istoj 

okazis en Sabadell, kun datinda sukceso. Oni 

decidis organizi Literaturan Konkurson laŭ U 

modelo de la Floraj Ludoj — En Barcelona oka
zis mara ekskurso kun ‘iUO samideanoj, novaj 

kursoj kaj paroladoj. Festo cn Terrassa kaj 

Reus. Novu grupo en Malaro. Iaa kataluna Esp. 

Federacio havas 18 grupojn.

Kaukaza Esperantisto (Junio).
Nova gazeto redaktata en diversaj kaŭkazaj 

lingvoj kaj Esp. En Tillis eslis 10-a kursanoj 

dum la vintro. Movado komencas en Persujo.

Japana Esperantisto (Februaro-
Marlo).

Diversaj interesaj raportoj pri Ekslrem-Oricn- 

taj aferoj. D-ro Kroila, vicpiez. ije la Japana 

Esp. Asocio, kiu travojaĝis la mondon uzante
Esp. estis solene akceptita en Tokio.

Franca Esperantisto (Julio).
La tri federacioj de la Pariza regiono, de 

centro-okcidenta kaj la junuloj interkonsentis 

por realigi kiel eble plej baldaŭ imuiĝon de la 
francaj federacioj, kies sidejo estas ĉe la centra 

oficejo 'Esp Tta orĝanfzTiĵo' preparas diversajn 
propaganaapi servojn. En Saint-Etienne okazis 

plensukcesa kongreso de la Rodana Esp-Federa- 
cio (19 junio) kun ccolo da personoj.Tiu Fede
racio, en plena prospereco, kalkulas 18 gru

pojn. (ii decidis elekti « Franca Esperantisto » 
kiel organon kaj, post diskuto ĉe kiu parolis 
S-ro Dor (por ta S. F, P. E.) kaj S-ro Bourlet 
(por la unŭiĝo de la Federacioj), ĝi decidis aligi 

nek al la unua iiekal la dua el tiuj organizajoj, 
ĝis la estonteco montros, kiu estas la pli taŭga 

ĉe la festeno, diversaj tostoj inter aliaj <le S-ro 

P. Faure, url>e«tro, pri Esp. kaj laboristaro, 
represita tu 'nia franca aldono. Kunsido de la 

Normanda federacio en Le Havre. Parolado en 

Alenan, Lumhres; grupo en Argentan, Armen- 

tieres (junuloj). Festoj en Boulogne, kaj Saint- 

Chamond. La Kongreso de la Norda Federacio 
okazis la 5-a Junio en Amiens kaj brile sukce

sis. Post la festeno, la kongresanoj deponis flo
raron ĉe la busto de la fama aŭloro Jules 
Verues, Esperantisto-Kougreso de la Pariza

Federacio en Charenton la 12-a junio 22 grupoj 
. estis reprezentitaj. Per 4i voĉoj kontraŭ 7, Ia 
Federacio decidis ne aligi al S.F. P. E. kaj aliĝi 

al la kunfederacio. Sekvis ĝoja festeno. Festo en 
Chateau-Thierry, ekspozicio en !vry. Parolado 

de S-ro Bourlet ĉe la internacia Kongreso de 

rmoderna oficejo. En Lille, parolado de S-ro 
Gauthcrot, pri patriotismo kaj Esp.

Bulletin officiel de la S. F. P. E.
(Julio).

La societo kalkulas 5 federaciojn, IOS gru
pojn, 4927 membrojn. (Joi elektis diversajn
laborajn komisionojn. La komitato decidis ko

rligi la ekziston de li. E. V. ai L ministraro de
publika instruado pri la (orrojaĝo de Ia junuloj

eksterlanden.

La Movado (Esperanto-Nouvelles)
(Julio),

Monata gazeto pour propagando. Enhavas 

, utilajn notojn notojn pri fisp. movado en Fran- 
. cujo.

Lumo (Aprilo-Majo).
La venontan jaron, okazos Apuddanuba Esp. 

Kongreso en Helicrado kaj Bulgara Esp. Kon- 
I greto cn Softa. Grupfestoj en Batak, Ifaskovo, 
ftumen. La Bulgara Ligo enhavas 17 grupojn.

Ondo de Esperanto (Majo).

Plena programo de la Kongreso de U. E. A. 
kun speciala artikolo pri ĝi. Tutrusa Kongreso 
okazos en Moskvo dum HMO. Fotadi societoj

cn Odessa, ZaporoJje, Ufa. En Saratov kurso 

kun '70 lernantoj.

Hund um die Welt (Julio).

Interesaj propagandartikoloj germane. En 
Wien okazis l-a tutaŭslria Esp. Tago kun I‘30 

partoprenantoj. Tre [dena sukceso de tiu unua 

manifestado, kiu en 1911 okazos eo Praha.

El Brazilujo (ker speciala raporta).

Kn necropoli* okazis kun Ia plej rimarkinda 
sukceso la .S-a Brazila Esp. Kongreso, sub la 

prezido de la urbestro de Petropolis. (ii dekla

ris firman apogon al la Brazila Ligo, esprimis
deziron pri Ia disvastigo de I . E. A. en Brazi-

/i
Iujo, k. t. p. tiiuj Brazilaj gazetoj raportis pii
tio.

Sveda Esperantisto (Juuio).

Bonega artikolo pri « Al la mondpaco per 
Esperanto » : « ... En la Esperantista mondo 
ne estas teorio n*ir, sed per spertoj akirita seio, 

ke aliaj nacioj, kiel la propra generale konsistas 

el bonaj kaj amindaj homoj. Esperanlisto, kiu 
dum ioni da ten»|»o uzis Esp. ne havas tiun 

antaŭsupozon, ke iu « fremda e nacia, konside

rata kiel tuto, konsistas cl egoistaj negoce- 
rnuioj aŭ el senkulturaj barbaroj... La esperan

tismo — te la ideo nedisigeble ligita kun la 

disvastigo de Esperanto — eslas maJaJte laksata 

de kelkaj profesoroj — lingvistoj, kiuj en la 
laste pasintaj jaroj, ĝuste kiam Esperanto sen 

ili atingis grandan praktikan valoron, bonvole 

prezentis sin al ui kiel aŭtoritatoju pri afero 

absolute fremda iji ili. Abnorme siusalanlaj per
sonoj ekzistas anka fi, kiuj — blindaj je ĉio, ek

skluzive la propran eminentecon — ne kapablas 

kompreni la sencon de la esj>cranti*mo. Sed tio 

signifas nenion ! La esperantismo tamen ekzis

tas ! Kaj ĝi daŭros vivi kaj flori. Esperanto 

estas nur lingvo, sed ĝia celo eslas kunfaligi 
la naciojn. La esperantismo celos pliproksimi

gon inter Ia nacioj, ne per skribitaj kontraktoj, 
sed per ligiloj de amikeco ».

* *

Oficiala Gazeto Esperantista (Ju
nio).

S-ro J.-F. T\vombly, Ne%v-York, eksigi* el Ia 

L. K, Programo de la Se*a Kongreso- Por lu 
Internacia Financa konsilantaro, jenaj personoj 
estis elektitaj gis nuu ; S-ro Van der Biest (Bel

gujo); F-ino Noli (Danujo); S-roj Mvbs, Mo
bius, Kandi, SchiflF, von Frenckell (Germanujo) ; 
S-roj Evslifeieil, Postuikoff (Busujo); S-ro de 

Saussure (Svisujo). Ufi Ia statistikoj (fo fa Cen

tra Oficejo ekzistis, en 1909, J0*i gazetoj, 1447 
grupaj, 1327 libroj. La nombro de In libroj 

kreskis jene; 18*): 20; 1894: «SS; 1899: 1?3 i 
190 i : ‘211 ; I OOS): 132/. Oficiala Informilo de 
Scienca Asocio, T. E. A. Esp.-istaj Vegeta
ranoj.

La Revuo (Junioj.

Da lingo de la Genezo, de D-ro Zamenhof ka j

j de la monografio pri Vclazrjuez (premiita ĉe |H 

Floraj Ludoj) de S-ro V. Dufreutel. En « Babi

lado » S-ro C. Bourlet rakontas pri la mondkon

greso de la Internaciaj Asocioj en Bruselo, Es
peranto kaj Mistoj klopodoj.

Juneco (Junio).

S-ro Heydvveiller traktas la demandon pri or

ganizo de la junuloj. Diversaj ekslĝoj kaj atiĝoj 
al la Franca Federacio de Ia Junaj Esp.-istoj, 

sekve de ĝia aliĝo al la unuiĝo de la Federa

cioj. Fondigis Belga Federacio de Ia juuaj Esp- 

istoj, po*t parolado de S-ro V, Aubel en Bru- 

ges. Lu G ormana Federacio kalkulas,”# mem
broj. Diversaj novaj grupoj en Fnmcujo.

luzacia Insulino de Esperanto
E k z a m e n o j  e n  A u g s b u r g

Speciala kunsido de ekzamenoj 

okazos en Augsburg okaze de la 

Kongreso de U. E. A. Merkredo 3un 

de Atiginta. La jugantaro konsistos 

el eminentaj esperantistoj el 'diver

saj nacioj.

Ni tre rekomendas al tiuj, kiuj de

zirus akiri la Aleston pri Kapableco 

aii Profesoran Diplomon,ke ili profilu 

tiun «kazon provi la parolan parton 

de la ekz.ameno.

K u n v e n o  e n  A u g s b u r g

Sabaton 28“" de Julio  okazos en 

Augsburg dum la vespero granda pu

blika kunveno de 1’Instituto, ĉe kiuj 

parolados S-roj //. Hodler kaj Ed

mond P ri nai pri la vivo d f Kspe- 

rftnto kaj la unueco de la lingvo.

(.e la lino de liti ĉi kunveno oni 

povos sin enskribigi por ekzameno 

kaj |>eti informojn pri la Instituto.



*  ESPERANTO *

ATENTU 1 — S-roIv. K. Krestanof, prof. de 

Esp. en Pirdop (Bulgar.) atentigas pri sia nuna 

adreso (li plu ne estas en Pleven) kaj ĝenlile pe
tas, ke 4iu eldonisto (gazeto, libro, eĉ malgran

da pa peraj o) senda al li post apero; tuj post ri
cevo Ii ĝin pagos.

AERVETURADO..— Ciu kiu interesigas pri 
aerveturado sendu siajn adresojn kun montro 

de profesio al S-ro I. N. Zasovskij, Melitopol 

(Rusujo).

GEESPERANTISTOJ vizitontaj Berlinon 

skribu al S-ro Mar*, turisma konsulo, 11, Lin- 

denstr. Berlin G. VV. 68.
•

KOMERCOFICISTOJ. — S-ro Nicolau, Str. 
Decebal,5,Bukarcst (Ruman.) dez. koni la staton 

de la komercoficistoj en la diversaj landoj.

GAZETISTOJ! — Mi petas miajn kolegojn 
kaj ne-jurnalistojn sendi al mi (por presigi en 

gazeto) aktualajn leterojn, kiam okazos interesaj 

faktoj en la politika, sociala kaj alia fako, katas

trofoj k. t. p. Mi volonte sendos tiajn leterojn cl 

mia lando kaj pri demandataj subjektoj al ĉiuj, 
kiuj volas interSanĝi tiajn korespondajoj n kaj 

sciigos al mi ilian nomon kaj adreson S-ro J. 

Pastoor, gazetisto, ’s I iertogen bobeli (Nederlan

do), Brugplcin, 6.

MARKOJ.—Mi interŝanĝas aŭ aĉetas kolek

tojn de markoj. S-ro J. Bresler 4333 Armitagc 

Av. Chicano, Ifi, U. S. A.

INTERNACIA ASOCIO DE INTRUISTOJ. -

Por respondi al multaj demandoj kaj deziroj la 

Prez. de I. A. I. informas, ke la I. Aprilo S-ro 
Ĉejka skribis, ke Ia tria kajero de Internacia 

Lcdagogia Revuo estas kompostata. Oni do 

povas esperi baldauan ricevon kaj kontentigon. 
I. A. I.-anoj vizitontaj la ekspozicion en Bru- 

xelles estas petataj elekti la l-an de septembro. 

Tiun tagon, ili povos renkonti komitatanojn, 

almenaŭ la Prezidanton k.*• j la Sekretarion re la 

gastatablo de « Le Moulin d*Or », 30, stralo 
d’Assaut, apud la pregejo S-le Gudule.

Oni memoru kaj diskonigu !

LERNANTOJ bezonantaj ripozon kaj reforti
gon trovas plej bonan kaj plej malkaran res
tadejon en la feria hejmo Instituto Lang nati, 
Kantono Berno. Plej zorge organizita domo. Ekste
rordinare saniga loko. Laktokuracado, instruado 
laŭdezira de Esperanto. Pluaj informoj per la Di
rekcio aŭ per J. Schmid, Esperantio, Bern, 
Svisujo.

LA ESPERANTA INSTRUISTO, tiumonata. 

— Utila por alilanduloj, kiu j N untempe akiras 
la Esp. kaj a» glan lingvojn. Specimeno : 8 Sd. 

Jarabono: 75 Sd. Oni akceptas p.-markojn, 
k. t. p. Administrejo : 135, Sellincourt Rd., 

Londono S. W. Auglujo.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 

gerccdscharhandel, Nieuwc Markt, 11, Rotter
dam, Nederlando. Societo por la vendado de iloj 

kaj mafinoj por Insistoj.

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. — Firmo
bavanta urlicentran kontoron kaj voj «ĝ i slon vi

zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Beverley and Co, 

Manchester.

PENSIONO. — (lenevo (Svisujo), Villa Ies 

Melezes, 17, chemin des Chĉnes. Pensiono por 

fraŭlinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de la edukado. Hejaia 
vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 

Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

ŜPARMONO 4%*— Eldonejo « Esperanto i>. 
Leipzig, Langestrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fraŭlinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kuu mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1'farna Genova Iago 
(France,  Esperante, germane, angle). Adr. : 
Sro Vittel, prof. « La Veanella ». Moryes par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 

al fremdaj firmoj por riprezenti ilio en Fran

cujo.
Proponas ankaŭ deponejon por industriaj oj 

aŭ komercajoj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 

Bonnan !, Lyon, Francujo.

POR JUNUI/JJ. — F. L. G. Marechal, B.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Lecds, Auglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni Ia Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 

fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm,

PLUMBISTOJ. — S-ro J. Forrestier, 29, 

Bank st. Aberfeldy (Skotlando) dez. koresp. 

kun sammetiisto) pri iliaj metodoj.

RUSO serĉas oficon ĉe iu ajn oficejo. Konas 

rusan lingvon kaj operanton, iom la francan 

kaj germanan. Skribas madine. Havas ateston. 

Adresu al S-ro S. Sosnovski, queuc d’Arve,chc- 

min de 1’Airc, campagne Grctz, 5, Acacias, Ge

neve (Svisujo).

Komoroaj roltlamoj

BLAZONA HERALDIKA INTERNACIA 
OFICEJO (Piarza S. Croce N-o 8, Firenze, Ita
lujo). — Familiaj blazonoj, genealogiaj arboj, 
familiaj historioj, heraldikaj nobelaj dokumentoj, 
Sciigoj pri heraldikajoj. Blazonftildetoj po 
Sm. 4 (IO fr.) Historietoj pri familioj : Sin. 8

(30 fr.)

Ĉ A M P A N O  E S P E R A N T O
Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 

komerca marko : « l*a Verda Stelo », tiu ĉam- 
pauvino de la firmo Gustave Ivernel ĉe Ay- 

Champagne, Francujo, speciale taugas por Espe
rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : S ru. LIO, 1.40, 2 laŭ kvalito; 

IV. 2.7'fi, 8.fil), fi laŭ kvalito. La botelo prenita

Ce Ay.
Por mendaj, informoj kaj prezaroj sin turni 

al : !#
S-ro VVILLERMOZ, U. E. A., No 19- 44.94.1 

generala riprezentanto por la tutmonda Espe

rantujo.
Oui petas pri fidindaj subageuloj.

(Jitai Lunel, 24, Nire, France.

CITROJ

MAX AMBERGER. — Munkeno, Mullerstr. 
8. Rega Bavara kortegliveranto. Konstruejo 
por ĉiuspecaj majstre manlaborataj citroj; 
konccrt-cilroj kun plej forta tono kaj mond
konata plej facila ludebleco kaj kantemeco. La 
plej belaj citroj de la estanteco. Majstraj gi
taroj, liutoj mandolinoj, violonoj, tenejo de 
mem spi n i taj da ŭ remaj kordoj.

Illustrita katalogo senpage kaj afrankite rice
vebla.
Oni korespondas Esperante I

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71,
rue Monge (apud rue Lacepede). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj AusterIitz-Lyon- 

Montparnasse kaj Sportoĝardeno Sorbonne- 
Luxembourg’a gardeno. Cambroj de-0,80 Sm. 

ĝisSm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

9 LAMPIONOJ, formante Ia vorton Esperanto, 
Sm* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sm. 

4.50 (100, 3 Sin.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA KOR E S-

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sni. 0.15; po 

50 ekz. Ssi. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 
ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 
postmarkojn ĉinnaciajn, transpagiloj!! kaj Esp- 

ĉekojn. Germana Esperanlo-Librejo, Stcrn- 
warte 40, Leipzig, Germanujo.

La Administranto ('Germit) : DUVAL
Laborista Kooperativa Presejo, 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Franrujô

BOIA DE AITX-VI NOJ

Firmo Em ile l a m i ,  Posedanto
BORDE A UK (Franclando)

V in o j de T a b lo . Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo aŭ duonbarelo.

V in o j M a l ju n a j .  — Rugaj kaj Blankaj, per 

barelo, duonbarelo, k varon ba relo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj — Vinoj —Alkoholoj — ('.ampanoj.
Sin turni al Sro A r n o u x ,sola agento,li, stra

to Clialigny, Paris (Franclando). Oni kores
pondas Esperante.

Campano por Samideanoj
FRAMCA VINO

Speciala Marko por Esperantistoj
Verda Etiketo, Blanka Etiketo

L .  H U R I N O V V I C Z
en WASSY (Ilte-Marne) Franclando

Agentoj kun bonegaj referencoj estas dezi
rataj en ĉiuj landoj.

Okazo ne p r e t e n d a !
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj

(a nsi a t aii 100), afrankite
Rekomendinda propagandilo poi niaj Delegitoj

kaj membroj

• •

W0RISH0FEN
Akvo kaj Montaerokuracoj

(Metodo Kncipp)

Aero-, suno kaj elektro banoj. Somero, kaj 

vinirosezono; Gii) iu. s. I. m. KLIMATO SUB

ALPA. Logejo kaj flegado je ĉiuj bezonoj, en 

sanatorio, institutoj,hoteloj, pensionoj kaj vilaoj. 

2 horoj de Mŭnchcii-Augshurg. Nombro de 
fremduloj en IIKI!): 9311 personoj. Prospektoj 

kaj informoj per la KURVEREIN.

Libertempo
agrabla, malkara, inter samideanoj en la plej 

bela regiono de la Rejna valo

per Esperanto
ĉar ekzistas esperantistaj pensionhotcloj, maga

zenoj, konsuloj, policanoj, kafejo, k. t. p.

mallonge jierfekta Esp. organizacio.

en Godesberg a/Rhein
la Rejna Esperanto-Kolonio I 

Beleta ̂ardenurbo kaj kuracloko apud Ko
lonjo. La aperinta gvidlibreto germane kaj es

perante estas havebla por unu respondkupono 
de la Delegito de U. E. A.

Informpetojn adresu, aldonante respond- ku
ponon al Tinion. OSTER, Del. de U. E. A., 
Godesberg.

Studo per Ludo, bonega esp. kartludo 
(vidu Revuo, majo 1910). Prezo afr. 0.70 Sm. 
Mendu kunsendanta la monon al la Del. de

U. E. A.

PROPAGANDAJ FOTOGRAFAJOJ
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la poŝtkartoj kaj fotografaĵoj de la 
Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista 
Gruparo Berlina.

100 postkartoj kostas .... 1.70 Sm.

IO fotografa joj (40 sur 30 cm) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, B l iv l in ,  Nvv. 
87, Le vetro wstr. 23.

R U  U R  KOiiEKTISTOJ

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de lu gazeto.

ESr»Eri.A.2XI TO

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 
dum gi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tula Kolekto (75 n0 j), afrankite 4
Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Genĉve).

Malnovaj n-oj antan I Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

Bad Reichenhall
La perlo de Ia germanaj alpoj, mondfama 
salakvo-banloko, klimata kuracloko.
Plej grandaj pncŭmataj cambroj kaj in- 
halacejoj de la mondo. Jara vizitado : pli 
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj, astmo, emfisrmo. kormalsa
noj, virinseksa, skrofolo, ntimo artrito, 
reumatismo, resanigado. IUĉcnhava 
amuzprogramo. 250 kilometroj zorge 
bonstataj pre ui n nadvojoj ni la tutan (‘ar
megan ĉirkaŭaĵon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista Grilon, Bad 
Reichenhall.

OFICIA LA JA RLI BRO DE UNI V KU
SALA ASOCIO. — Kvara eldono, 2* serio. 
Aperinta Ia 17an de majo. Afranke: 30 Sd.

JAPANAJ RAKONTOJ. — Kunmetitaj 

de Ĉif Tonio. 71 paĝ. 20 Sd., afranke 2'i Sd.

MARTA. — Rakonto de Eliza Orzezko, tra

duko de Dro L. L. Zamenhof. Belega volumo 

da 240 pagoj. 1.40 Sin., afranke 1.70 Sni.

LA BARBIRO DR S K VI LI,A. — Kome
dio de Beaumarchais. Srad. Sam. Mcyer, 'iO Sd., 
afranke 45 Sd. W

Vortaroj

EMILE BOIRAC. — PLENA VORTA
RO ESP E BA N TO-ESPE RA NTA KAJ ES
PERANTO-FRANCA. La dua volumo jus 
aperis. Po volumo 1.80 Sm., afranke.

KABE. — VORTARO DE ESPERANTO.
— Tute en Esperanto, kun tre precizaj klarigoj 
pri ĉiu vorto. Bindita I.OO Sni., afranke 1.85 Sm.

CII. VERA X. — ENCIKLOPEDIA VOR
TARETO ESPE BA NTA. — 250 paĝ. Bin
dita 2.40 Sm., afranke 2.00 Sin.

UNIVERSALA ESPERANTIA
LIBREJO 5 v

Rue de la Bourse, IO, Geneve (Svisujo).

Granda M arko

“ ViUe de P aris  ”

I N K O J  I V E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules M ET  IE
102, Rue A m eloj P A R M I

H O T E L O
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Lonis-Lc-Grand, Paris.

SANECO estas trezoro, 
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : 6, rue du 
Holder, Paris.

La sola internacia signo estas :

la VERDA ii
GASSE”

(8* jaro).
kun ore skribita vorto "  ESPERANTO " ld§pos6e-registrita).

REKONIGILO I PROPAGANDILO I

Pingloj, broĉoj, kravataj pingletoj : I: Fr. O 75. 
IO : Fr. 6.— 100 : Fr. 45. — afr. kaj rekom.

A
(densigiloj (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 

IO : Fr. 12. — Afr. kaj rekon.
Konto kun ( .ekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla post» 

karta mandato al Sinjoro E m ilo  G asse , 55, rue 

Fred. Bellangcr, H avko, Francujo, aŭ al saltene
joj : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondclslr. 

Antverpeno. Britujo : Esp. Oficejo Liverpool. Ger
manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanujo: Ma

nuel Fuentes Bidebarrieta, Bilbao. Rusujo:Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

O A l i  f i i  EGLTS HOTELO 
ET /V UI C* INTERNACIA

li, rue Bachaumont (Bourse)
Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 ĉambroj. 'Ire moderaj prezoj.

Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

3.000 membroj
EN

F RENDAJ LANDOJ

Jara Kol izojo

2 dolaroj (4 &)

Membroj havas 
la jona jn  

protitojn :

Kieevi inform ojn 
el Ciuj landoj

Konatigi antaŭ ol 
forveturi 
eksterlandon

C H A R T E R E D  A-D - 1900

En belega loko, inter la Rue de* la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man sprichl Deutsch. 
Se nabla Espanol.

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
por membreco 

Prospektoj 
kontraŭ afrankpago

(senpage al la skeptikuloj)

Adresu leterojn kaj 
m onon  al

S e k re ta r io  de C . C . C .

Korespondi en fremdaj 
lingvoj

Intcrŝanĝi revuojn, poŝt- 
kar tojn, postmarkojn

fotografajojon,plantajojn 
insektojn, k. t. p.

M i s t i k e ,  Ufisconsin, U. S. A.

Vojo por aliĝi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. —  2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. —  3 Konigu la temon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon (4 S) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Troi ter kun la plena listo de rnembroj.

JUS APERIS :

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. —  § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)-

L IN G V O  IN T E R N A C IA
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ 

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ĉiu monato 

LA PLEJ MALNOVA EL ĈIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ
FONDITA EN 1895

La plej enhavoriĉa I La plej malkara!

pagoj

da dense presita teksto en plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

fr. (2 §)

abonprezo por

UNU JARO

BHD-RElGHEHHflLL en la germanaj fllpoj

V IL A O  CONTIN EN T A L
Plej bela, kvieta kaj senpolva altajloko. Cirklata per ombraj gardenoj. BeIega*vidaĵo al la 

montaro kaj urbo. \0 elegantaj meblitaj ĉambroj kun (JO liloj kaj 35 balkonoj. Hanoj en ĉiu eUiĝo. 
Elektra lumo. Bonegaj mangujoj. Puraj vinoj. Granda bela maoĝoĉambro.

POSEDANTO : So llw artz. TELEGRAMADRESO : C ontinen ta l

ONI PA ROLA S ESPERA N I 'E

MEDIZINISCHE LICHT- 
k HERZ- u. M E N - M anstalt-Kuracejo

por lum kuracado 
por m alsanoj ile T to ro  
kaj ile r it e n o j .

vormals : ROTES KREUZ antaue : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W . 6 '1'elefono IU, 3 1 85
S e k c io  p o r  m a ls a n o j de Pkoro  k a j de PnervoJ

Ekploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Banoj

S e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o

Elektra lumo kim elektrodoj de 
karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  laŭ  
R oen tgen

Prospekto laŭ deziro

kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
burĝonoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masago k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  
en B a d  N auhe im

kuracado a ivi bu lante. kuracistoj direktoro : 
ONI PAROLAS esperante. ----------i D r . B R E IG E R

Interesega apero en la  esperanta literaturo I
GRAVEGA POR LA KOMERCISTARO !

DUOBLA LIBROTENADO « MONDSISTEMO»
do 33. W IJ O U E n

Prezo : 1,25 Sm. neafrankita. Havebla de Uigalke & Mohvvin̂kel,
Schlechnitzslr. 6, Bromberg (German.).

OO

Jara sukceso!
OSIJEKA VIZAGP0MA00 KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forii/as ŝprucmakulojn, kaj cian malpurajon de I vizago

M a l f a l s a  s o le  n u i*  e n  l a  S a lv a to !*  a p o te k o

(Essegg)
f.

s

I vazeto da osijeka vizaĝpo.nado kostas po 70 heleroj kaj po I 
Krono (I Krono = 100h. = f  spesdekoj); I peco da Salvator-sapo
V.' ,' TJ f m"nsnI",«J°I? «<•. 20 h. Lyona pudro, malgranda 
skatolo I K. granda skatolo 2 Iv. T.uj ĉi rimedoj ne havas doma
jn konsisUiJoju kaj tutege respondas al la regularo de la alta re- 
gistaro. . - - ‘

KIALI E S T A S  UZOTA fiVt^

“ KI I RAN DA-K R E  IVI O ” ?
Car Miranda-Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « Mi- 

randa-Kremo » oni atingas idealan belecon, ĉar Miranda-
»* Kremo longas cian malpurajon de Ia haŭto, ĉar Miranda-Kremo 

ne nur plibeligas, sed ankaŭ junigas. Unu vazeto da « Mi 
randa » Kremo kostas I K. Unu skatolo da « Miranda 
pudro » (trikolora) I K. unu peco da « Miranda n sapo 70 h"

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. DIENEŜ, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per '
poŝtpaĝo tuj efektivigas *

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en la lingvo 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj stova) 
lingvoj kaj la magyara. . •

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A

m
X

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z I L O
kostas

1 po 1.9*2 £
2 - 3.30 

. 3 — 4.12 afrankite

Vidu la antauajn anoncojn en la gazelo.

Jckn BYHL IGEP, HEDEMORA (Svedujo)

Bonvolu atenti

firmon kaj markon!
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Pensantaj homoj elektas kiel sian ĉiu tagan tonkajon ekfreŝigantan la 
nutrajn.

Senalkoholajn W orm sajn Nektar-Vinojn

(vinber- kaj fruklmosloj)
Prezaron senpage kaj afrankite per

NEKTAR WORMS a/Rh. N® 248 (Germanujo).

I ” KONGRESO DE U. E. A
AUGSBURG — 28 Julio - 3 Augusto

ALIGILO

La subskribinto mendas (I).

Karto(j)n de Kongresano ( 3 Sm).

Kartojn de Helpkongres&no ( I Sm).

Kuponaro(j)n de I* Klaso (2) (23 Sm).

Kuponaro(j)n de 11“ Klaso (2) (20 Sni).

Kuponaro(j)n de 111» Klaso (2) (18 Sm).

Oficialan Jarlibron da U. E. A. (0.30 Sm).

Kolekton de gvidfolioj (0.2f)Sm).

Oficialaj n) insignojn (0.36 Sm). 

Esperantiajn Markojn

Karto(j)n de Kongresano deTEKA(1 Sm).

Kaj kunsendas per poŝtmandato (I)...........

ĉeko (I) — Bankbileto (I) — la sumon da___

Nomo (tre legeble)

Antaŭnomo:...........

Adreso : .................

Urbo :..............

Sm

(1) Surstreku tion, kio ne taugas.

(2) La k u pona ro enhavas : logadon dum 6 noktoj kun frua matcnmanĝo, 
partoprenon ee la malferma kaj festenoj, komunajn tag- kaj vesperman
gon dum la tuta kongreso, ekskurson al Ia reĝaj kasteloj de Neusehwans- 
tein (kunjvojaĝo, vizito de la kasteloj kaj komuna mango).

GRAVA AVIZO!«»»
Gesamideanoj,

Jen alvenas la Jubileo, 

ĉiuj, ĉiuj, ornamu viajn 
esperantista Hago.

Por ĝin festi, 

fenestrojn per

Pri tio petu 

la senpagan 
ilustritan pre

zaron de flagoj 

Esperantaj kaj 
divernaciaj al 

la Firmo

Ouzon, 52, rue de Paris Charenton, 

(Seine), France.
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F. Emil Boden, Dresden M l)
Bismarckplaco 12

Esperantista Eldonejo :: Esperantista Librejo 

Esperantista Presejo :: Artista Presejo :: !■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Atentu I L *  mendojn ni 
nur povas plenumi konlraŭ 
antaŭsendo aŭ pagoŝargo de 
U  mono. Je  antaŭpago ni 
p t lm ŭ  aldoni 5®/0 de la sumo
por niaj sendlistoj.

Laŭmetoda, detala Lernlibro de Esperanto, verkita de 
Karl Schonherr, instruisto. eldono . . . #

1 Leskon deutscher Redensarten, ellaborita kaj en
2 Esperanton tradukita de rektoro Wilh» Velten kaj 
J R. Richter. Brodurita M 2.50, bele bindita . .
■ Malgranda kantareto (kun notoj)................................
S Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita de 
I rektoro Wilh. Velten ..............................................

M 1.75

„ 3.- 
„ 0.50

,0|
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